ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
Фаховий молодший бакалавр на основі базової середньої освіти
Спеціальності ОПС фахового
молодшого бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Код

Назва

017

Фізична культура і спорт

Творчий конкурс

072

Фінанси, банківська справа та
страхування

Мотиваційний лист

073

Менеджмент

Мотиваційний лист

081

Право

Мотиваційний лист

121

Інженерія програмного
забезпечення

Мотиваційний лист

1 Конкурсний відбір для здобуття фахового молодшого бакалавра здійснюється:
 на основі базової середньої освіти – мотиваційний лист або творчий конкурс;

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
П АМ ’ЯТ КА В С Т УП Н И КА Д ЛЯ В С ТУП У Д О Ф АХО В О ГО КО ЛЕ Д ЖУ ЗВ О « М Н ТУ»
(Витяг з «Правил прийому до Фахового коледжу ЗВО «МНТУ» у 2022 році»)

1. Строки прийому заяв та документів на основі базової середньої освіти :
Денна форма навчання
Етапи вступної кампанії
І потік
ІІ потік
Реєстрація електронних кабінетів вступників
23 червня – 31 жовтня
Прийому заяв та документів
30 червня - 13 липня 18:00
08 серпня – 12 серпня
Строки проведення творчих конкурсів
14 липня – 21 липня
15 серпня – 19 серпня
Терміни оприлюднення рейтингового списку
вступників
Терміни зарахування вступників
Додаткове зарахування

26 липня 12:00

22 серпня

03 серпня 12:00
26 серпня
не пізніше 31 жовтня

4. Вступники на основі базової середньої освіти подають заяви в електронній та паперовій формах.
5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
o
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», та копію витягу до ID – картки (за наявності ID – картки );
o
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до
нього, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
o
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
o
копію РНОКПП (раніше індивідуальний податковий номер);
o
медичну довідку 086/о.
Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ: М.КИЇВ, ПРОВУЛ.МАГНІТОГОРСЬКИЙ, 3, К.111.
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