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Перелік документів для вступу:

1. Заява + мотиваційний лист в електронній формі (через електронний кабінет).

2. Оригінал і копія:

- документа, що посвідчує особу (ID-картка або 1, 2 та 11 стор. паспорту або свідоцтво

про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року);

- довідки про реєстрацію місця проживання (додаток 13 до Правил реєстрації місця

проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016

року № 207);

- військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або

тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних

дільниць);

- документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь

фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ;

- сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років або результатів

національного мультипредметного тесту (за наявності);

- реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- документів, що підтверджують право на пільги.

3. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см, без кута.



Оригінали документів для вступу можна подати:

- особисто;

- шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет 

вступника.

Що таке КЕП і де його отримати?

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) - це набір електронних даних, який

створюється шляхом криптографії. КЕП є альтернативою до підпису, який робиться

від руки. Виглядає він абсолютно по-іншому, але має таку ж юридичну силу.

Найпростіше отримати КЕП в 

Державній податковій службі або 

через сервіс Приват 24

Важливо! КЕП має 

належати саме 

вступнику, а не батькам!



Перелік вступних випробувань:



Етапи вступної кампанії:

Рейтинговий список – не пізніше 12-00 26 липня 2022 року.

Виконання вимог до зарахування за державним замовленням –

не пізніше 12-00 28 липня 2022 року



Рейтинговий список – не пізніше 12-00 01 вересня 2022 року.

Виконання вимог до зарахування за державним замовленням –

не пізніше 12-00 06 вересня 2022 року

Етапи вступної кампанії:



Рейтинговий список – не пізніше 12-00 23 серпня 2022 року.

Виконання вимог до зарахування за державним замовленням –

не пізніше 12-00 27 серпня 2022 року

Етапи вступної кампанії:



Мотиваційний лист – обов’язковий елемент вступу!

Мотиваційний лист – викладена вступником у довільній формі інформація про його

особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-професійну програму

(спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах

діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Мотиваційний лист подається вступником одночасно із поданням заяви на вступ до

коледжу в електронному кабінеті. Мотиваційний лист подається в електронному

вигляді.

У разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що

підтверджують викладену в листі інформацію. Додатки до мотиваційного листа

приймаються за адресою електронної пошти kfkpitbddma@ukr.net.

У випадку подання заяв на декілька спеціальностей (освітніх програм), до кожної

заяви додається окремий мотиваційний лист.

Заяви, подані без мотиваційного листа, до участі у конкурсному відборі не

допускаються і будуть відхилені приймальною комісією.

mailto:kfkpitbddma@ukr.net


Технічні вимоги до оформлення 

мотиваційних листів:

обсяг – 1-2 сторінки формату А4 (300-600 слів); 

шрифт – Times New Roman; 

кегль шрифту – 14; 

міжрядковий інтервал – 1,5;

відступ абзацу – 1,25 см;

вирівнювання тексту – по ширині;

мова – українська. 

Структура мотиваційного 

листа:

Відомості про адресата та адресанта 

Звертання 

Вступ 

Основна частина 

Заключна частина

Додатки

Вимоги до мотиваційних листів розміщені на 

сайті коледжу у розділі Абітурієнту 

(Положення Приймальної комісії)

Критерії рейтингування

мотиваційних листів:
1) структурованість листа;

2) логіка, простота та лаконічність викладення думок;

3) відсутність орфографічних та стилістичних помилок;

4) змістовність наведених аргументів;

5) неприпустимість емоцій, образності;

6) оригінальність викладення матеріалу, доброчесність;

7) відсутність мовних штампів та сленгу;

8) рівень мотивації щодо вступу до коледжу;

9) рівень усвідомлення відповідності якостей вступника вимогам до обраної спеціальності.



Перелік спеціальностей та 

освітніх програм



Спеціальні умови вступу:
1) зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди на

місця державного замовлення;

2) переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, якщо вони зараховані на

навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

Категорії вступників, які мають право на спеціальні 

умови вступу:

- особи з інвалідністю внаслідок війни;

- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- особи, які визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

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

пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або

переселилися з неї після 01 січня 2022 року;

- діти загиблих поліцейських, військовослужбовців, учасників бойових дій;

- особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане

навчання за обраною спеціальністю;



Категорії вступників, які мають право на спеціальні 

умови вступу:

- діти учасників бойових дій;

- особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років

або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з

інвалідністю I або II групи.

Перелічені вище категорії вступників проходять вступні випробування у формі 

індивідуальної усної співбесіди та в разі отримання позитивної оцінки 

рекомендуються до зарахування на навчання за кошти державного бюджету

Мають право на переведення на вакантні місця державного 

замовлення особи, якщо вони зараховані на навчання на контракт 

на основну конкурсну пропозицію:

- особи, які мають право на спеціальні умови здобуття фахової передвищої освіти за 

кошти державного бюджету (усі перелічені вище категорії);

- особи, які є внутрішньо переміщеними особами; 

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



Заповніть анкету абітурієнта на сайті коледжу



Запрошуємо вступити до 
провідного закладу фахової 
передвищої освіти Донецької 
області та отримати якісну та 

сучасну освіту.

Ви – майбутнє нашої 
держави!


