
Освітньо – професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» 

на основі базової загальної середньої освіти 

№ 
з/п 

Назва спеціальності Базова освіта Вступні випробування Форма 
здобуття 

освіти 

Термін 
навчання 

1 Фінанси, банківська справа 
та страхування 

Базова загальна середня освіта (9 кл.) 1. Математика (тестування) 
2. Українська мова  (тестування) 

Денна 2 роки           
10 місяців 

2 Облік і оподаткування  Базова загальна середня освіта (9 кл.) 1. Математика (тестування) 
2. Українська мова  (тестування) 

Денна 2 роки  
10 місяців 

3 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

  
Базова загальна середня освіта (9 кл.) 

1. Математика (тестування) 
2. Українська мова  (тестування) 

Денна 2 роки 
 10 місяців 

4 Право Базова загальна середня освіта (9 кл.)  1. Історія України (тестування) 
2. Українська мова (тестування) 

Денна 3 роки  
10 місяців 

5 Готельно-ресторанна 
справа 

Базова загальна середня освіта (9 кл.) 1. Математика (тестування) 
2. Українська мова (тестування) 

Денна 2 роки  
10 місяців 

6 Харчові технології Базова загальна середня освіта (9 кл.) 1. Математика (тестування) 
2. Українська мова  (тестування) 

Денна 3 роки  
5 місяців 

  

Перелік документів, які додаються до письмової заяви 

– копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус" ; 

– копію військово-облікового документа (у військовозобов'язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - 

посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством; 

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі 

якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

– копію медичної довідки, форми 086 – о (подають вступники на спеціальності: 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність, 181 Харчові технології, 241 Готельно-ресторанна справа); 

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, 

установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. 

Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу 

(свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року), та екзаменаційного листка з фотокарткою. 

 Строки прийому документів та проведення вступних випробувань 

 для  вступників на основі базової загальної середньої освіти 

Строки прийому документів:  з 29 червня 2021  до 18 год. 00 хв. 13 липня 2021року. 

Строки проведення вступних випробувань: з 14 липня до 24 липня 2021 року.  

Оприлюднення рейтингового списку вступників:  не пізніше 12.00 год. 27 липня 2021 року. 

Виконання вимог щодо зарахування на навчання за державним замовленням: до 12.00 год. 29 липня 2021 року.  

Виконання вимог щодо зарахування на навчання за кошти фізичних осіб: до 12.00 год. 02 серпня 2021 року. 

Зарахування вступників: 

за державним замовленням - не пізніше 18 год. 00 хв. 31 липня 2021 року. 

за кошти фізичних та юридичних осіб –  03 серпня 2021 року. 
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Освітньо – професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» 

на основі повної загальної середньої освіти  

на вакантні місця ліцензованого обсягу 2020 року  

(навчання за кошти фізичних осіб) 
№ 
з/п 

Назва спеціальності Базова освіта Сертифікати ЗНО або вступні 
випробування (на вибір 

вступника) 

Форма 
здобуття 

освіти 

Термін 
навчання 

1 Фінанси, банківська справа 
та страхування 

Повна загальна середня освіта (11 кл.) 1. Українська мова (або 
українська мова та література) 
2. Математика або історія 
України, або географія 

Денна 1 роки           
10 місяців 

2 Облік і оподаткування  Повна загальна середня освіта (11 кл.) 1. Українська мова (або 
українська мова та література) 
2. Математика або історія 
України, або географія 

Денна 1 роки  
10 місяців 

3 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

Повна загальна середня освіта (11 кл.) 1. Українська мова (або 
українська мова та література) 
2. Математика або історія 
України, або географія 

Денна 1 роки 
 10 місяців 

4 Готельно-ресторанна 
справа 

Повна загальна середня освіта (11 кл.) 1. Українська мова (або 
українська мова та література) 
2. Математика або історія 
України, або географія 

Денна 1 роки  
10 місяців 

5 Харчові технології Повна загальна середня освіта (11 кл.) 1. Українська мова (або 
українська мова та література) 
2. Математика або історія 
України, або географія 

Денна 2 роки  
5 місяців 

  Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви 
тільки в електронній формі (через електронний кабінет). У випадку, якщо вступник здає вступні випробування замість сертифікат ів ЗНО, то 
подається заява у паперовій формі. 

Перелік документів, які додаються до письмової заяви 

– копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус" ; 

– копію військово-облікового документа (у військовозобов'язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - 

посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством; 

– копію сертифіката (ів) зовнішнього незалежного оцінювання;   

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі 

якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

– копію медичної довідки, форми 086 – о (подають вступники на спеціальності: 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність, 181 Харчові технології, 241 Готельно-ресторанна справа); 

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, 

установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. 

 Строки прийому документів та проведення вступних випробувань 

 для  вступників на основі повної загальної середньої освіти 

Строки прийому документів:   

- для вступників, які вступають на основі вступних іспитів : з 14 липня 2021 року  до 18 год. 00 хв. 26 липня 2021року. 

- для вступників, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО: з 14 липня 2021 року  до 18 год. 00 хв. 02 серпня 2021року. 

Строки проведення вступних випробувань: з 01 липня до 20 липня 2021 року.  

Оприлюднення рейтингового списку вступників:  не пізніше 12.00 год. 05 серпня  2021 року. 

Виконання вимог щодо зарахування на навчання за кошти фізичних осіб: до 12.00 год. 11 серпня 2021 року. 

Зарахування вступників: 

- за кошти фізичних та юридичних осіб –  20 серпня 2021 року. 
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Освітньо – професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  

на заочну форму здобуття освіти на перший курс (зі скороченим строком навчання) 
№ 
з/п 

Назва спеціальності Базова освіта Вступні випробування Форма 
здобуття 

освіти 

Термін 
навчання 

1 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

ОКР кваліфікований робітник 1. Українська мова (або 
сертифікат ЗНО українська мова) 
2. Фаховий іспит (Товарознавство 
продовольчих та непродовольчих 
товарів) 

Заочна  1 рік 5 місяців 
 

2 Харчові технології ОКР кваліфікований робітник 1. Українська мова (або 
сертифікат ЗНО українська мова) 
2. Фаховий іспит (Технологія 
приготування їжі з основами 
товарознавства) 

 Заочна 1рік 10 місяців 
 

  Вступники цієї категорії подають заяву у паперовій формі.  

Перелік документів, які додаються до письмової заяви 

– копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус" ; 

– копію військово-облікового документа (у військовозобов'язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - 

посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством; 

– копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (на вибір вступника);  

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень,  на основі якого здійснюється 

вступ, і копію додатка до нього; 

– копію медичної довідки, форми 086 – о (подають вступники на спеціальності: 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність, 181 Харчові технології; 

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, 

установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. 

 

 Строки прийому документів та проведення вступних випробувань 

 для  вступників на основі повної загальної середньої освіти 

 Строки прийому документів: з  14 липня  до 18 год. 00 хв. 27 липня 2021 року. 

Строки проведення вступних випробувань: з 28 липня до 30 липня 2021 року.  

Оприлюднення рейтингового списку вступників: не пізніше 12 год.00 хв.  31 липня 2021 року. 

Виконання вимог щодо зарахування на навчання за державним замовленням: до 12 год. 00 хв. 04 серпня 2021 року. 

Виконання вимог щодо зарахування на навчання за кошти фізичних осіб: до 18 год. 00 хв. 09 серпня 2021 року. 

Зарахування вступників: 

за державним замовленням  06 серпня 2021 року. 

за кошти фізичних та юридичних осіб 10 серпня  2021 року. 
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