
ДО ВІДОМА ВСТУПНИКІВ 2022 РОКУ 

 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Фаховий коледж економіки і технологій  

Національного університету «Чернігівська політехніка» 

здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем   

фаховий молодший бакалавр 
 

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом до Коледжу. 
 

Прийом електронних заяв для абітурієнтів з базовою загальною 

середньою освітою (після 9 класу) з 30 червня 2022 року по 13 липня 2022 

року (додатковий прийом з 25 липня по 13 серпня 2022 року, з 15 вересня 

по 07 жовтня 2022 року). Термін проведення індивідуальних усних співбесід 

(для вступників, які претендують на місця навчання за державним 

замовленням) з 14 липня 2022 року по 21 липня 2022 року включно (з 15 

серпня по 20 серпня 2020 року, 08 жовтня по 17 жовтня 2022 року включно). 

 

Прийом електронних заяв для абітурієнтів з повною загальною 

середньою освітою (після 11 класу), які здійснюють вступ ЛИШЕ за 

результатами ЗНО або НМТ з 14 липня 2022 року по 31 серпня 2022 року 

(додатковий прийом з 23 серпня по 20 вересня 2022 року, з 26 вересня по 

28 жовтня 2022 року), а за результатами індивідуальної усної співбесіди 

(для вступників, які претендують на місця навчання за державним 

замовленням)  з 14 липня 2022 року по 05 серпня 2022 року (додатковий 

прийом з 23 серпня по 09 вересня 2022 року, з 26 вересня по 20 жовтня 

2022 року). Термін проведення індивідуальних усних співбесід з 08 серпня 

2022 року по 16 серпня 2022 року включно (з 10 вересня по 20 вересня 2020 

року, 21 жовтня по 28 жовтня 2022 року включно). 

 

Зарахування вступників, які претендують на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб (платна форма навчання), відбувається 

ЛИШЕ за результатом розгляду мотиваційного листа.  

 

Зверніть увагу на те, що подання мотиваційного листа у 2022 році є 

обов’язковим  для вступу до коледжу на будь-яку спеціальність! 

 

Графік роботи приймальної комісії:  

 Пн-Пт — з 9:00 до 17:00 

 Сб — з 9:00 до 13:00,  

 Неділя — вихідний.  

Адреса приймальної комісії: 14037, м.Чернігів, вул. Козацька, б.1 «А»  

тел. (093) 604-99-80 

Сайт: ket.stu.cn.ua 
Адреса електронної пошти: chkommteh@ukr.net 


