
ДО ВІДОМА ВИПУСКНИКІВ 9-го КЛАСУ 

 

 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Фаховий коледж економіки і технологій 

Національного університету «Чернігівська політехніка» 

  

 

ЗАПРОШУЄ 

на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня 

 фаховий молодший бакалавр 

 з таких спеціальностей: 

 

 

051 Економіка (термін навчання 2 роки 10 місяців) – при вступі абітурієнти 

здають екзамени: українська мова (диктант), математика (письмові тести); 

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування (термін навчання 2 роки 

10 місяців) – при вступі абітурієнти здають екзамени: українська мова 

(диктант), математика (письмові тести); 

 

081 Право (термін навчання 3 роки 10 місяців) – при вступі абітурієнти 

здають екзамени: українська мова (диктант), історія України (письмові 

тести); 

 

231 Соціальна робота (термін навчання 2 роки 10 місяців) – при вступі 

абітурієнти здають екзамени: українська мова (диктант), історія України 

(письмові тести); 

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (термін навчання 2 

роки 10 місяців) – при вступі абітурієнти здають екзамени: українська мова 

(диктант), історія України (письмові тести); 

 

075 Маркетинг (термін навчання 2 роки 10 місяців) – при вступі абітурієнти 

здають екзамени: українська мова (диктант), історія України (письмові 

тести); 

 

181 Харчові технології (термін навчання 3 роки 5 місяців) – при вступі 

абітурієнти здають екзамени: українська мова (диктант), історія України 

(письмові тести); 

 

241 Готельно-ресторанна справа (термін навчання 2 роки 10 місяців) – при 

вступі абітурієнти здають екзамени: українська мова (диктант), історія 

України (письмові тести); 

 



Прийом електронних заяв з 30 червня 2022 року по 13 липня 2022 

року (додатковий прийом з 25 липня по 13 серпня 2022 року). Термін 

проведення вступних екзаменів з 14 липня 2022 року по 23 липня 2022 року 

включно (з 15 серпня по 20 серпня 2022 року включно).  

Увага!!! Наявні бюджетні місця, зарахування на які проводиться за 

конкурсом успішності. 

 

Телефони для довідок: 

72-40-63 

72-40-66 

72-40-62 

 

Сайт: ket.stu.cn.ua 

Адреса електронної пошти: chkommteh@ukr.net 

 

Наша адреса: 

 м. Чернігів, вул. Козацька, 7 (їхати автобусами № 20, 21, 30 або 

тролейбусом №11 до зупинки «Коледж економіки і технологій»; автобусами 

№ 26, 24, 33, 37, 42 або тролейбусом  № 2, 3, 4, 9, 9а, 10  до зупинки «Героїв 

Чорнобиля»). 


