
Освітній ступінь «Бакалавр» 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра,  

освітнього ступеня молодшого бакалавра. 

№ 
з/п 

Назва спеціальності Освітня програма Вступні випробування Форма здобуття 
освіти 

Термін 
навчання 

1 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

Товарознавство і 
торговельне 
підприємництво 

1. Українська мова та література (сертифікат 

ЗНО) 

2. Математика або  історія України, або 

іноземна мова, або біологія,  або географія, 

або фізика, або хімія (сертифікат ЗНО)  

3. Фахове випробування 

(Товарознавство та торгівля) 

Денна 1 рік 
 10 місяців 

Заочна  2 роки 
 6 місяців 

2 Харчові технології Харчові технології та 

організація 
ресторанного бізнесу 

1. Українська мова або українська мова та 

література (сертифікат ЗНО) 

2. Математика або  історія України, або 

іноземна мова, або біологія,  або географія, 

або фізика, або хімія (сертифікат ЗНО)  

3. Фахове випробування 

(Харчові технології) 

Денна 1 рік 
 10 місяців 

Заочна  2 роки 
 6 місяців 

 Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра подають заяви в електронній формі.  

Заяви в паперовій формі подають  тільки вступники для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б 

одного із сертифікатів ЗНО 2018 - 2021 років), та за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

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 України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" ; 

– військово-облікового документа (у військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - 

посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

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

вступ, і копію додатка до нього; 

– копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання; 

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені 

законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 

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, 

оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою. 

Строки прийому документів та проведення вступних випробувань 

Строки прийому документів:  з 14 липня  до 18 год. 00 хв. 23 липня 2021 року. 

Строки проведення вступних випробувань: з 24 липня до 30 липня 2021 року.  

Оприлюднення рейтингового списку вступників:  не пізніше 12.00 год. 02 серпня 2021 року. 

Виконання вимог щодо зарахування на навчання за кошти фізичних осіб: до 12.00 год. 06 серпня 2021 року. 

Зарахування вступників: 

за кошти фізичних та юридичних осіб – 10 серпня 2021 року. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t125492?ed=2020_07_01
https://ips.ligazakon.net/document/view/t125492?ed=2020_07_01

