


 

Правила прийому на навчання до 

Відокремленого структурного підрозділу 

 «Токмацький механічний фаховий коледж 

Національного університету «Запорізька політехніка» 

 

 

          Провадження освітньої діяльності у Відокремленому структурно-

му підрозділі «Токмацький механічний фаховий коледж Національного уніве-

рситету «Запорізька політехніка» здійснюється відповідно до відомості щодо 

права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти згід-

но з наказом № 979 Міністерства освіти і науки України від 06.11.2019 р.        

         Правила прийому розроблені Приймальною комісією ВСП «Ток-

мацький механічний фаховий коледж Національного університету «Запорізька 

політехніка»  (далі – Приймальна комісія) відповідно до Порядку прийому на 

навчання до закладів фахової передвищої освіти України у 2022 році (далі – 

Порядок прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

від 20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами,  затвердженими наказом Міністерс-

тва освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400) і зареєстрованих  у  

Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 486/37822. 

 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Відокремлений структурний підрозділ «Токмацький механічний фа-

ховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка» (далі – 

ВСП ТМФК НУ «Запорізька політехніка») оголошує прийом на підготовку 

фахівців для здобуття фахової передвищої освіти за спеціальностями, форма-

ми навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу ( додаток 1). 

Директор ВСП ТМФК НУ «Запорізька політехніка» (Голова Приймаль-

ної комісії) забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі По-

рядку прийому, Правил прийому до ВСП ТМФК НУ «Запорізька політехніка», 

а також відкритість і прозорість роботи Приймальної комісії. 

1.2. У цих Правилах терміни вжито в таких значеннях: 

вступне випробування- оцінювання підготовленості вступника до здо-

буття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що про-

водиться у формі індивідуальної усної співбесіди або інших видів вступних 

випробувань, які встановлені правилами; 

індивідуальна усна співбесіда (далі-УС)-форма вступного випробування, 

яка передбачає очне, дистанційне або гібридне оцінювання підготовленості 

вступника з одного або двох предметів, за результатами якої виставляється 

одна позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалю-

ється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»); 

конкурсна пропозиція-пропозиція закладу освіти (відокремленого струк-

турного підрозділу закладу освіти) щодо кількості місць для прийому вступ-

ників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, освітньо-

професійних програм), форми здобуття освіти, курсу, предмету УС, вимог до 

мотиваційних листів вступників, строку навчання на основі здобутого освіт-



нього (освітньо-кваліфікаційного) рівня або освітнього ступеня. Розрізняють 

основні та небюджетні конкурсні пропозиції; 

конкурсний бал-комплексна оцінка досягнень вступника, яка обрахову-

ється за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показ-

никами з точністю до одиниці; 

конкурсний відбір-процедура відбору вступників на конкурсні пропози-

ції на основі конкурсних балів та/або мотиваційних листів для здобуття освіт-

ньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра; 

мотиваційний лист-викладена вступником письмово у довільній формі 

інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-

професійну програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, 

досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сто-

рони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фото-

копії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію; 

небюджетна конкурсна пропозиція-конкурсна пропозиція, на яку не на-

даються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за 

державним або регіональним замовленням); 

основна конкурсна пропозиція-конкурсна пропозиція з визначеною кіль-

кістю місць для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (зага-

льний обсяг державного або регіонального замовлення); 

рейтинговий список вступників-список вступників за черговістю зара-

хування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до 

Правил прийому; 

старші курси- курси освітньо-професійних програм закладів фахової 

передвищої освіти, окрім першого; 

технічна помилка-помилка, допущена уповноваженою особою прийма-

льної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей 

про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти 

(далі-ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку; 

чергова сесія прийому заяв-період прийому заяв та документів під час 

вступної кампанії, визначений Правилами прийому закладу фахової передви-

щої освіти. 

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників 

 

2.1. На навчання для здобуття фахової передвищої освіти приймаються: 

особи, які здобули базову загальну середню освіту-для здобуття освіт-

ньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною (дуаль-

ною) формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми 

профільної середньої освіти професійного спрямування за результатами УС з 

української мови та мотиваційного листа; 

особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню 

освіту) за результатами сертифікатів ЗНО або національного мультипредмет-

ного тесту (далі-НМТ) або УС з української мови та мотиваційного листа (за 

вибором вступника); 

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого ро-

бітника за результатами УС з української мови та мотиваційного листа (за ви-

бором вступника); 



особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціалі-

ста або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра за ре-

зультатами сертифікатів ЗНО або НМТ, або УС з української мови та мотива-

ційного листа (за вибором вступника). 

2.2. Для здобуття фахової передвищої освіти до ВСП ТМФК НУ «Запо-

різька політехніка» за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули 

раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загаль-

ну середню освіту та здобувають освітньо-професійний ступінь фахового мо-

лодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 

ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі ін-

дивідуальний навчальний план. 

2.3. Вступники приймаються на навчання на перший курс. 

2.4. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-

кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись до 

ВСП ТМФК НУ «Запорізька політехніка» на другий курс або на перший курс 

(зі скороченим терміном навчання). 

2.5. Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю 

особи можуть вступати на другий (перший курс, у тому числі зі скороченим 

строком навчання). 

2.6. Відраховані здобувачі освітньо-кваліфіцкаційного рівня молодшого 

спеціаліста можуть бути поновленими для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра на ту саму або споріднену в межах га-

лузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти на такий са-

мий або наступний курс, на спеціальність іншої галузі знань на такий самий 

або попередній курс. 

2.7. Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, 

бакалавра мають право бути поновленими для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра за індивідуальною програмою на ту 

саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність. 

2.8. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (освітніми 

програмами) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. 

2.9. Особливості прийому на навчання для здобуття  фахової передвищої 

освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, території на-

селених пунктів на лінії зіткнення або переселилися з неї після 01 січня 2022 

року, в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової 

атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту 

або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про 

освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку 

прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-

технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Ав-

тономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій тери-

торії окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених 

пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юс-

тиції України 15 квітня 2021 року за №505/36127 (далі-наказ №271 

 



 

 

ІІІ. Джерела фінансування  

 

3.1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра у ВСП «Токмацький механічний фаховий ко-

леджі НУ «Запорізька політехніка» здійснюється:  

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням; 

за рахунок видатків місцевих бюджетів- за регіональним замовленням; 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту). 

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову пе-

редвищу освіту у ВСП ТМФК НУ «Запорізька політехніка» на конкурсній ос-

нові, відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здо-

були фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшо-

го спеціаліста впродовж восьми попередніх років за кошти державного або мі-

сцевого бюджету. 

3.3. Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти держав-

ного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової зага-

льної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб. 

          3.4. Особи, які здобувають фахову передвищу освіту, мають право на 

здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами 

у закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах фахової пе-

редвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отри-

мання тільки однієї освіти за кошти державного, місцевого бюджету. 

          3.5. Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціально-

стями (освітніми програмами) за кошти державного або місцевого бюджетів. 

         3.6. Прийом до ВСП ТМФК НУ «Запорізька політехніка» для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється 

за конкурсом незалежно від джерел фінансування.  

         3.8. Усі особи, які здобувають фахову передвищу освіту у ВСП ТМФК     

НУ «Запорізька політехніка» мають рівні права та обов’язки. 

 

 

 

 

 

IV. Строки прийому заяв і документів,  

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

 

4.1. Порядок роботи Приймальної комісії: понеділок – п’ятниця з 800 до 

1600 год. Вихідними днями є субота та неділя, окрім днів, у які проводяться ін-

дивідуальна усна співбесіда, оприлюднення рейтингових списків, видання на-

казів про зарахування й інше, що передбачено цими Правилами прийому. 

Графік може корегуватися під час безпосереднього прийому документів і про-

ведення вступних екзаменів.    

 

 



 

 

4.2. Прийом заяв і документів, УС, конкурсний відбір і зарахування на 

навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти 

проводиться в такі строки: 

 

 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма навчання 

вступники на основі освіти 

базової загальної 

середньої 

повної загальної 

середньої 
Реєстрація електронних кабінетів вступ-

ників 

23 червня-31 жовтня 

2022року 

01 липня-31 жовтня 

2022 року 

Початок прийому заяв і документів 30 червня 2022 року 14 липня 2022року 

Закінчення прийому заяв і документів від 

осіб, які проходять УС, що проводить 

ВСП ТМФК НУ «Запорізька політехніка» 

о 18:00 год. 

13 липня 2022 року 

о 18:00 год. 

05 серпня 2022 року 

Закінчення прийому заяв і документів від 

осіб, які не проходять УС 
 

о 18:00 год. 

31 серпня 2022 року 

Строки проведення ВСП ТМФК НУ «За-

порізька політехніка» індивідуальної усної 

співбесіди (УС) 

14 – 21 липня 

2022 року 

 

08  - 16 серпня 

2022 року 

  

 

Термін оприлюднення рейтингового спис-

ку вступників 

 

не пізніше 12:00 год. 

26 липня 2022 року 

не пізніше12:00 год.  

01 вересня 2022 року 

 

 

Виконання вимог до зарахування 

на місця за кошти 

державного бюджету 

– до 12:00 год. 

 28 липня 2022 року; 

на місця за кошти 

державного бюджету 

– до 12:00 год.  

06 вересня 2022 року; 

 

 

 

Терміни зарахування вступників 

         за державним 

замовленням – не піз-

ніше 18:00 години 30 

липня 2022 року; за 

кошти      фізичних та 

юридичних осіб (за 

умови виконання  

державного замо-

влення відповідної 

спеціалізації) - не піз-

ніше 03 серпня 2022 

року; додаткове зара-

хування не пізніше 31 

жовтня 2022 року 

           за державним 

замовленням – не піз-

ніше 12:00 години  

08 вересня 2022 року; 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб (за 

умови виконання  

державного замо-

влення відповідної 

спеціалізації) - не піз-

ніше 12:00 години 16 

вересня 2022 року;  

додаткове зарахуван-

ня не пізніше 30 лис-

топада 2022 року 

      

 

 

 

 

 

 



 

4.3 Додатковий прийом документів, проведення УС, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб вступників 

на основі БЗСО проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії Денна (дуальна) форма навчання 

І сесія ІІ сесія ІІІ сесія 
Початок прийому заяв і документів 01 серпня 

2022 року 

01 вересня 

2022 року 
03 жовтня 

2022 року 
Закінчення прийому заяв і документів від 

осіб, які мають право проходити УС, що 

проводить заклад 

о 18:00 год. 

12 серпня 

2022 року 

о 18:00 год. 

12 вересня 

2022 року 

о 18:00 год. 

15 жовтня 

2022 року 
Строки проведення ВСП ТМФК НУ «За-

порізька політехніка» індивідуальної усної 

співбесіди (УС) 

15-20 серпня 

2022 року 
13-20 вересня 

2022 року 
17-24 жовтня 

2022 року 

Термін оприлюднення рейтингового спис-

ку вступників, які вступають на основі УС 

 

не пізніше 

12:00 год. 

23 серпня 

2022 року 

не пізніше 

12:00 год. 

24 вересня 

2022 року 

не пізніше 

12:00 год. 

26 жовтня 

2022 року 
Закінчення терміну вибору вступником 

місця навчання за кошти фізичних та юри-

дичних осіб 

до 12:00 год. 

26 серпня 

2022 року 

до 12:00 год. 

26 вересня 

2022 року 

до 12:00 год. 

28 жовтня 

2022 року 
Терміни зарахування вступників не пізніше  

31 серпня 

2022року 

не пізніше  

30 вересня 

2022року 

не пізніше  

31 жовтня 

2022року 

 

4.4 Додатковий прийом документів, проведення УС, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб вступників 

на основі ПЗСО проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії Денна (дуальна) форма навчання 

І сесія ІІ сесія ІІІ сесія 
Початок прийому заяв і документів 01 вересня 

2022 року 

03 жовтня 

2022 року 
01 листопада 

2022 року 
Закінчення прийому заяв і документів 

від осіб, які мають право проходити 

УС, що проводить заклад 

о 18:00 год. 

12 вересня 

2022 року 

о 18:00 год. 

15 жовтня 

2022 року 

о 18:00 год. 

14 листопада 

2022 року 
Строки проведення ВСП ТМФК  

НУ «Запорізька політехніка» індивідуа-

льної усної співбесіди (УС) 

13-20 вересня 

2022 року 
17-24 жовтня 

2022 року 
15-22 листопада 

 2022 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників, які вступають на 

основі УС 

 

не пізніше 

12:00 год. 

24 вересня 

2022 року 

не пізніше 

12:00 год. 

26 жовтня 

2022 року 

не пізніше  

12:00 год. 

25 листопада 

2022 року 

Закінчення терміну вибору вступником 

місця навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

до 12:00 год. 

26 вересня 

2022 року 

до 12:00 год. 

28 жовтня 

2022 року 

до 12:00 год. 

28 листопада 

2022 року 
Терміни зарахування вступників не пізніше  

30 вересня 

2022року 

не пізніше  

31 жовтня 

2022року 

не пізніше  

30 листопада 

2022року 

 

 

 



 

V. Порядок прийому заяв і документів для участі 

 в конкурсному відборі до  

ВСП  «Токмацький механічний фаховий коледж  

НУ «Запорізька політехніка» 

 

5.1. Вступники подають заяву на участь у конкурсному відборі до ВСП 

ТМФК НУ «Запорізька політехніка»  (далі — заява) в електронній формі (че-

рез електронний кабінет); 

у паперовій:  

при наявності розбіжностей у  даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, 

ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать або громадянство то-

що) і у відповідному документі про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та у сертифікаті національного 

мультипредметного теста чи зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх 

подання);  

           у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого 

до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;  

           у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати зая-

ву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної 

комісії закладу фахової передвищої освіти;  

           у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних ка-

бінетів. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Прийма-

льної комісії.  

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто, а факт кожного по-

дання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою 

Приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. 

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією 

закладу у порядку, визначеному законодавством. 

Заклад освіти створює консультаційний центр при приймальних комісі-

ях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній фор-

мі. 

Паперова заява, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасована ВСП 

ТМФК НУ «Запорізька політехніка» на підставі рішення Приймальної комісії 

до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не 

пізніше як за день до дати закінчення подання заяв за умови допущення техні-

чної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтвер-

джується актом про допущену технічну помилку, сформованим у Єдиній базі. 

Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в 

Єдиній базі.  

           5.2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (освітньої програми) та форми здобуття освіти. 

Під час подання заяв на основі конкурсні пропозиції вступники 

обов’язково зазначають один з таких варіантів: 

- «Претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального 

замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб, у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за  



 

кошти державного або регіонального бюджету (за державним або 

регіональним замовленням)»; 

- «Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 

та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення». 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних 

осіб і поінформовані про неможливість переведення в межах вступної кампанії 

на місця державного або регіонального замовлення, у заявах зазначають: 

- «Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 

та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення». 

До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в 

електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які 

подають заяву в паперовій формі). 

5.3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє 

особисто оригінали: 

Документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та докумен-

ти, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний ста-

тус» (свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 

квітня 2022 року); 

військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозо-

бов’язаних;  

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, 

на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігаєть-

ся в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України 

або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які про-

живають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють 

свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей передба-

чених наказом №271. 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти відсутній, 

може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка 

з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без 

подання додатка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, 

ступінь фахової передвищої, вищої освіти. 

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  

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 документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти  

 



 

на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігаєть-

ся в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; 

Вступники, які проходять УС допускаються до участі в них за наявності  

оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтво про народження для осіб, 

яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року); 

копію військово-облікового документа, крім випадків, передбачених за-

конодавством; 

медичну довідку за формою 086-о; 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

        5.5.  Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціаль-

них умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних або юридич-

них осіб на основі базової середньої освіти, на переведення на вакантні місця 

державного або регіонального замовлення, вступник подає особисто одночас-

но з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних або юри-

дичних осіб, але не пізніше 25 вересня. 

         5.6. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціаль-

них умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних або юридич-

них осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, на переве-

дення на вакантні місця державного або регіонального замовлення, вступник 

подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за 

кошти фізичних або юридичних осіб, але не пізніше 25 жовтня. 

           5.7.Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отри-

мання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного або ре-

гіонального замовлення, унеможливлюють їх реалізацію. 

           5.8. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав спеціальних умов 

для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, на 

переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення. 

5.9. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сер-

тифікати зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2019, 2020,2021р. 

5.10. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною 

комісією ВСП ТМФК НУ «Запорізька політехніка» чи в установленому зако-

нодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка 

(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без 

пред'явлення оригіналів не приймаються.  

5.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і 

приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на 

навчання до ВСП ТМФК НУ «Запорізька політехніка» протягом трьох робочих 

днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних 

випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового 

списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. 

Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті ВСП ТМФК НУ 

«Запорізька політехніка». 

5.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною лі-

цензією та сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної 

програми (спеціальності), фіксуються в заяві вступника та підтверджуються 

його особистим (кваліфікаційним електронним) підписом під час подання зая-

ви. 



 

 

5.13. Заява в електронній формі подається вступником шляхом запов-

нення електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною ко-

місією ВСП ТМФК НУ «Запорізька політехніка» згідно з чинним законодавст-

вом. 

 

 

 

VI. Конкурсний відбір, його організація і проведення 

 

6.1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої 

освіти за результатами вступних випробувань: 

-для вступу на навчання за державним замовленням на основі базової 

середньої освіти-у формі індивідуальної усної співбесіди (очно або дистанцій-

но за вибором вступника). Для вступу на навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб на основі базової середньої освіти-у формі розгляду мотива-

ційних листів; 

-для вступу на навчання за державним замовленням на основі повної 

(профільної) загальної середньої освіти-у формі індивідуальної усної співбесі-

ди (очно або дистанційно за вибором вступника). Для вступу на навчання за 

кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної (профільної) загальної 

середньої освіти-у формі розгляду мотиваційних листів; 

6.2. Приймальна комісія ВСП ТМФК НУ «Запорізька політехніка» допу-

скає до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на 

основі повної (профільної) загальної середньої освіти, які подають сертифіка-

ти зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021р.) або НМТ з двох відпо-

відних загальноосвітніх предметів, тоді конкурсний бал вступника збільшу-

ється на 25 відсотків, але не вище 200 балів. 

6.3.При проведенні УС визначається рівень знань (високий, достатній, 

середній, початковий у межах від 100-200 балів з кроком в 1 бал) за кількістю 

вірних відповідей. Якщо рівень знань визначено однаковим, тоді приймаємо 

до уваги на розгляд мотиваційний лист. 

6.4. Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули у рік вступу базову 

середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, конкурсний 

бал множиться на сільський коефіцієнт СК=1,05 

6.5. Конкурсний бал (КБ) обчислюється: 

                                          КБ=УС, 

де УС- оцінка індивідуальної усної співбесіди  

6.5. Програми індивідуальних усних співбесід розробляються та затвер-

джуються  у ВСП ТМФК НУ «Запорізька політехніка» не пізніше 31 травня 

2022р. Програми обов'язково оприлюднюються на інформаційному стенді 

Приймальної  комісії  та  веб-сайті ВСП ТМФК НУ «Запорізька політехніка». 

6.6. Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної зага-

льної (профільної) середньої освіти проводяться за програмами ЗНО на основі 

повної загальної середньої освіти. 

6.7. Вимоги до мотиваційних листів розробляються, затверджуються го-

ловою приймальної комісії не пізніше 01 червня.  



6.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробу-

вання у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами 

нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи,  

які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в 

наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

6.9. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до 

ЄДЕБО. 

6.10. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені у ВСП 

ТМФК НУ «Запорізька політехніка», розглядає апеляційна комісія, склад і по-

рядок роботи якої затверджуються наказом закладу освіти. 

Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ВСП 

ТМФК НУ «Запорізька політехніка», розглядає апеляційна комісія згідно з  

наступним порядком: 

 апеляція вступника щодо отриманої оцінки на вступних випробуваннях 

повинна подаватися в день проведення вступного іспиту, але не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення оцінки; 

 апеляція вступника подається в письмовому вигляді як Подання відпові-

дальному секретареві Приймальної комісії. У заяві на апеляцію необхід-

но обґрунтувати незгоду з отриманою оцінкою (кількістю балів) і навес-

ти документи, що можуть підтвердити правильність відповіді абітурієн-

та (довідники, навчальні посібники, методичні розробки). Як правило, 

до розгляду приймаються особисті апеляції вступника. Як виняток, мо-

жуть прийматися апеляції, підписані батьками вступника; 

 апеляційна комісія розглядає відповідні подання протягом наступного 

дня з дня подання; 

 апеляція розглядається в присутності вступника, і рішення з апеляції 

приймаються більшістю голосів присутніх членів апеляційної комісії. У 

разі однакової кількості голосів при голосуванні, приймається рішення, 

за яке голосував голова апеляційної комісії; 

 рішення з апеляції приймається на підставі критеріїв оцінки знань учнів 

загальноосвітніх шкіл і заносяться до протоколу розгляду апеляцій.  

Рішення апеляційної комісії вважається правомірним у разі присутності 

на засіданні не менше трьох її членів; 

 додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускаєть-

ся; 

 апеляції з питань усунення від вступних випробувань за користування 

сторонніми джерелами інформації (у тому числі підказуванням) не розг-

лядаються; 

 рішення апеляційної комісії з апеляції направляється у Приймальну ко-

місію коледжу для врахування при підведенні підсумків конкурсу та за-

рахуванні вступників.  

Порядок подання та розгляду апеляцій доводиться до відома абітурієнтів 

до початку проведення вступних випробувань. 

 

 

 
 



 

VII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі  

 

7.1.  Спеціальними умовами на здобуття фахової передвищої освіти за 

кошти державного або місцевого бюджету (за державним замовленням): 

- зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної 

співбесіди на  місця державного або регіонального замовлення; 

- переведення на вакантні місця державного або регіонального замов-

лення осіб у порядку, передбаченому цим Порядком, якщо вони зараховані на 

навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропози-

цію. 

7.2. Проходять вступні випробування у формі УС та уразі отримання по-

зитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за кошти держа-

вного або місцевого бюджету (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претен-

дую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії 

на місця державного або регіонального замовлення»): 

- особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14  

статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»; 

- яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право; 

- які мають інвалідність і неспроможні відвідувати навчальний заклад (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення); 

- особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасни-

ками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни  відповідно до «За-

кону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у 

тому числі ті, які проходять військову службу (крім військово службовців 

строкової служби) в порядку, визначеному відповідним положенням про про-

ходження військової служби громадянами України; 

- діти – сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх чи-

сла; 

- особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, те-

риторія населених пунктів на лінії зіткнення (які  не зареєстровані як внутріш-

ньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року; 

- діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис-

ту», особи з їх числа; 

- особи, один з батьків яких загинув або помер осіб внаслідок пора-

нень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час 

участі у Революції Гідності; 

- особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території 

інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок пора-

нення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на 

території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з пе-

ребуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів; 

- особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослуж-

бовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутнім при виконанні 

ним обов’язків військової служби; 



 

- особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був поліцейським, 

який загинув чи визнаний судом безвісно відсутнім при виконанні ним 

обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної серед-

ньої освіти; 

- особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 

років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 

- діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гіднос-

ті, учасниками бойових дій , особами з інвалідністю відповідно до Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту» 

- особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо 

яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катаст-

рофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - 

категорія 1, та особи, які постійно проживали у зоні безумовного 

(обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про від-

селення, -категорія 2; 

- шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше як три роки, а 

також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, 

батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 

років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали 

інвалідами І або ІІ групи. 

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у 

конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із додаванням 

сканованих копій, що підтверджують ці права). 

7.3. Можливість переведення на вакантні місця 

Можуть бути переведення на вакантні місця державного або регіональ-

ного замовлення осіб у порядку, такі категорії осіб, якщо вони зараховані на 

навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропози-

цію, якщо вони отримали позитивну оцінку на УС у встановлені Правилами 

прийому строками: 

-вступники на основі БЗСО, які подали документи, що підтверджують 

спеціальні умови здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного 

або місцевого бюджету, передбачені пунктом 2 цього розділу, після завершен-

ня прийому документів, але не пізніше 30 вересня; 

-вступники на основі ПЗСО, які подали документи, що підтверджують 

спеціальні умови здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного 

або місцевого бюджету, передбачені пунктом 2 цього розділу, після завершен-

ня прийому документів, але не пізніше 31 жовтня; 

- особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до За-

кону України « Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб»; 

- діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей). 

 

 

 

 

 



 

VIII. Формування й оприлюднення рейтингового списку вступників 

 

8.1 Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної 

оцінки індивідуальної усної співбесіди на місця державного замовлення; 

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 

8.2. Список вступників, які мають право на зарахування, впорядкову-

ються в межах категорії, зазначеної в пункті 8.1: 

за конкурсним балом від більшого до меншого за результатами УС; 

за результатами розгляду мотиваційних листів в інших випадках. 

8.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:  

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)вступника; 

конкурсний бал вступника; 

ознака підстав для вступу за результатами позитивної оцінки УС; 

освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропози-

ції, форма здобуття освіти. 

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєструвалися як вну-

трішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, 

підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах. 

8.4. Рейтингові списки вступників формуються Приймальною комісією з 

Єдиної бази й оприлюднюються в повному обсязі на веб-сайті ВСП ТМФК НУ 

«Запорізька політехніка». 

 Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються 

Приймальною комісією з Єдиної бази й оприлюднюються шляхом розміщення 

на інформаційному стенді Приймальної  комісії  та  веб-сайті  ВСП ТМФК НУ 

«Запорізька політехніка». 

Списки  оновлюються  після  виконання/невиконання  вступниками  ви-

мог для зарахування на навчання відповідно до пункту 8.1 цих Правил прийо-

му. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються  та-

кі  самі  дані,  що й у рейтинговому списку  відповідно  до  пункту 8.3. 

 

 

 

IX. Надання рекомендацій для зарахування 

 

9.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця 

державного замовлення Приймальна комісія приймає у строк, визначений у 

розділі ІV цих Правил прийому, і згідно з порядком формування конкурсного 

списку, визначеного в розділі ХІ, що впорядковується відповідно до конкурс-

ного балу вступника – від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано  

до зарахування за найвищим пріоритетом з числа  зазначених  ним під  час  

подання  заяв,  за  яким  вступник  потрапляє  у  число  тих,  хто  може  бути 

рекомендований до зарахування на місця державного замовлення. 

 



 

Формування списків, рекомендованих до зарахування вступників, здійс-

нюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсут-

ності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників 

на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після за-

вершення зарахування вступників на місця державного замовлення.  

9.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зара-

хування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, 

визначених у ІV розділі цих Правил прийому. 

9.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахуван-

ня вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді Приймальної 

комісії ВСП ТМФК НУ «Запорізька політехніка». 

Рішення Приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також 

розміщується на веб-сайті ВСП ТМФК НУ «Запорізька політехніка».  

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатися пові-

домлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил 

прийому до ВСП ТМФК НУ «Запорізька політехніка».    

 

 

 

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

 

   10.1. Особи, які подали заяви в паперовій або електронній формі та 

беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття Приймальною  комісією  

рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, 

визначеного в ІV розділі цих Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги 

для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто документи, 

передбачені Порядком та Правилами прийому, до Приймальної комісії ВСП 

ТМФК НУ «Запорізька політехніка». 

 Особи, які подали заяви в  електронній формі без накладання 

кваліфікованого електронного підпису, крім того, зобов'язані підписати власну 

електронну заяву, роздруковану  Приймальною комісією. 

   10.2. Особи, які в установлений строк не виконали вимог до зараху-

вання у строки, передбачених цими Правилами прийому до ВСП ТМФК НУ 

«Запорізька політехніка», втрачають право на зарахування на навчання за ко-

шти державного бюджету, крім випадків, визначених у розділах XІІ Правил 

прийому. 

10.3. Подання оригіналів необхідних документів для зарахування на мі-

сця державного або регіонального замовлення може здійснюватися, крім осо-

бистого  подання, шляхом: 

- надсилання засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкла-

день на адресу Приймальної комісії, дата подання визначається за відтиском 

штемпеля відправлення на поштовому конверті; 

- надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет 

вступника.   

Договір про навчання (не залежно від джерел фінансування) між закла-

дом освіти і вступником (за участі батьків або законних представників-для не 



 

повнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати поча-

тку навчання. 

У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 

додатково укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною 

або юридичною особою, яка замовляє освітню послугу, беручи на себе фінан-

сові зобов’язання щодо її оплати. 

 

 

 

 

XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

 

11.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступни-

кам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіона-

льного замовлення, передбачених цими Правилами прийому, і надає рекомен-

дації вступникам, наступним за рейтинговим списком. 

11.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юри-

дичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до роз-

ділу Х цих Правил прийому. 

Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних 

осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здій-

снюється згідно з договором, укладеним сторонами. 

11.4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями                                    

(спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох ден-

них, одна з яких за кошти державного бюджету, оригінали документа про 

освітній рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали серти-

фікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчаль-

ному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету чи за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання. 

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізація-

ми, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти 

фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберіга-

ються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка 

про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим на-

вчальним закладом, у якому вони зберігаються. 

 

 

 

XІІ. Наказ про зарахування 

 

12.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором ВСП 

ТМФК НУ «Запорізька політехніка» на підставі рішення Приймальної комісії. 

Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній 

базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування й 

оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії та веб-сайті 

ВСП ТМФК НУ «Запорізька політехніка» у вигляді списку зарахованих у 

строки, встановлені Правилами прийому. 



 

12.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бу-

ти скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавст-

ва з боку вступника, передбачених пунктом 14.5 Правил прийому.  

12.3. Вступники можуть бути відраховані з ВСП ТМФК НУ «Запорізька 

політехніка» за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються 

документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про 

відрахування на підставі наказу. 

12.4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протя-

гом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в 

частині, що стосується цієї особи. 

12.5. На звільнене при цьому місце (місця) до початку навчальних занять 

може проводитися додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали  уч-

асть у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претен-

дентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропо-

зицій ВСП ТМФК НУ «Запорізька політехніка» за  умови  збігу конкурсних 

предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну 

пропозицію  

 

 

XІІІ. Зарахування  до ВСП ТМФК НУ «Запорізька політехніка»  

на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання 

робіт вступників 

 

13.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 

10 днів від дня їх початку, відраховуються з ВСП ТМФК НУ «Запорізька полі-

техніка», про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній 

базі. 

13.2 Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилу-

чаються з наказу про зарахування до навчального закладу. Документи, подані 

такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання за-

яви про зарахування. 

13.3 На звільнені в порядку, передбаченому пунктами 13.1, 13.2 цього 

розділу місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, 

які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності 

таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конку-

рсних пропозицій закладу освіти за умови збігу конкурсних предметів шляхом 

перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію. 

Додатковий конкурсний набір, за умови додаткового зарахування про-

водиться: на основі базової загальної середньої освіти-не пізніше 31 серпня; на 

основі повної загальної середньої освіти-не пізніше 30 вересня.  

13.4. Роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях у 

формі УС, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, 

потім знищуються, про що складається акт.  

 

 

 

 





                                                                                                                                                                                                                             Додаток 1 

Перелік освітніх ступенів (освітньо – кваліфікаційних) рівнів та спеціальностей,  

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги,  

нормативні терміни навчання   
 

 

Галузь знань Спеціальність  

 

Освітня програма 

Ліцензовані  

обсяги 

Нормативні 

терміни навчання 

 

Код 
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13 

 

Механічна 

інженерія 

 

133 

 

Галузеве 

машинобудування 

 

Виробництво, сервісне 

обслуговування  та 

експлуатація двигунів 

внутрішнього згоряння 

 

50 

- -  

3роки 10місяців 

- - 

 

13 

 

Механічна 

інженерія 

 

133 

Галузеве 

машинобудування 

 

Комп’ютерні технології 

в машинобудуванні 

 

25 

- -  

3роки 10місяців 

- - 

 

13 

 

Механічна 

інженерія 

 

136 

 

Металургія 

 

Обробка металів 

тиском 

 

25 

- -  

3роки 10місяців 

- - 

07 Управлін-

ня та адмі-

ніструван-

ня 

071 Облік і  

оподаткування 

Бухгалтерський облік 25 - - 2роки 10місяців - - 

 

           



                                                                                                           Додаток 2 
Перелік вступних випробувань 

                    у ВСП «Токмацький механічний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка» 

 

Спеціальності ОКР фахового  

молодшого бакалавра 

Освітня програма Перелік вступних випробувань 

Код Назва 

Фаховий молодший бакалавр на основі базової загальної середньої освіти 

133 Галузеве машинобудування Комп’ютерні технології  

в машинобудуванні 

1. Українська мова (УС) 

2. Мотиваційний лист 

133 Галузеве машинобудування Виробництво, сервісне обслуговування та екс-

плуатація двигунів внутрішнього згоряння  

1. Українська мова (УС) 

2. Мотиваційний лист 

136 Металургія Обробка металів 

 тиском 

1. Українська мова (УС) 

2. Мотиваційний лист 

071 Облік і оподаткування Бухгалтерський облік 1. Мотиваційний лист 

Фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти 

133 Галузеве машинобудування Комп’ютерні технології  

в машинобудуванні  

1. Укр. мова (ЗНО 2019-2021 р.)  

2. Математика (ЗНО 2019-2021 р.) 

або НМТ, мотиваційний лист або : 

1. Українська мова (УС) 

2. Мотиваційний лист 

133 Галузеве машинобудування Виробництво, сервісне обслуговування та екс-

плуатація  

 двигунів внутрішнього згоряння 

1. Укр. мова (ЗНО 2019-2021 р.)  

2. Математика (ЗНО 2019-2021 р.) 

або НМТ, мотиваційний лист або: 

1. Українська мова (УС) 

2. Мотиваційний лист 

136 Металургія Обробка металів  

тиском 

1. Укр. мова (ЗНО 2019-2021 р.)  

2. Математика (ЗНО 2019-2021 р.) 

або НМТ, мотиваційний лист або: 

1. Українська мова (УС) 

2. Мотиваційний лист 

071 Облік і оподаткування Бухгалтерський облік 
1. Мотиваційний лист 

                                                                                                             

 


