Абітурієнти подають заяву та документи особисто до
приймальної комісії.
Неповнолітні особи подають заяву у присутності батьків.

До заяви додається:
- документ про освіту на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього
(оригінал і копія):
на базі 9 класів – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
на базі 11 класів – атестат або свідоцтво про повну загальну середню
освіту,
сертифікати ЗНО з предметів математика та українська мова і література
2017, 2018, 2019, 2020 років;
на базі кваліфікований робітник – атестат і диплом кваліфікованого
робітника;

особи, які раніше здобули освітньо-кваліфікаційний рівень
молодший спеціаліст або ступінь вищої освіти - диплом і додаток
до нього;
- медична довідка за формою 086-о;
- паспорт або свідоцтво про народження для осіб яким виповнюється 14 років
після 01.05.2020 (оригінал і копія);
- ідентифікаційний код (оригінал і копія);
- 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
- копія трудової книжки (для тих, хто працює) завірена відділом кадрів;
- інші документи та їх копії подаються вступником, якщо це визначено
особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені
законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
Фінансування навчання здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення), за кошти фізичних або
юридичних осіб (на умовах контракту).
Для вступників працює консультаційний пункт з питань прийому.
АДРЕСА: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград,
вул. Світличної Ганни, 63.
Телефон: (0563) 20-49-58, 0997033677.
E-mail: pkntudp@ukr.net
Web page: www.ptngu.com

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Відповідно до Правил прийому на навчання до
Павлоградського фахового коледжу Національного
технічного університету «Дніпровська політехніка»
у 2020 році
для здобуття освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра

НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ
приймаються особи, які здобули:
➢ базову загальну середню освіту (9 класів) на І курс одночасно із
здобуттям профільної середньої освіти професійного спрямування

прийом документів з 30 червня по 13 липня 2020 року.
Вступні екзамени з 14 липня по 21 липня 2020 року
з математики (письмово), українська мова – диктант.
Заява в паперовій формі та документи подаються вступником особисто до Приймальної
комісії. Неповнолітні особи подають документи у присутності одного з батьків.
Перелік документів:
- документ, що посвідчує особу – паспорт (свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після
01 травня 2020 року) і довідка про реєстрацію місця проживання особи надається оригінал і копія документа;
- свідоцтво про базову загальну середню освіту і додаток до нього (оригінал і копію)
- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см; медична довідка 086-о; військово-облікові документи; інші копії
документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню
освіту (11 класів)) приймаються на ІІ курс денної форми навчання
на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу.
Прийом документів з 13 липня 2020 року
- по 22 липня 2020 року (за вступними екзаменами з української мови
та літератури, математики);
- по 01 серпня 2020 року (за сертифікатами ЗНО 2017, 2018, 2019,
2020 років). Вступники подають заяви тільки в електронній формі, крім випадків визначених у п.1 розділі
VІІ. Правил прийому до Павлоградського фахового коледжу НТУ «ДП».
Перелік документів:
- документ, що посвідчує особу – паспорт і довідка про реєстрацію місця проживання особи (надається оригінал
і копія документа);
- свідоцтво про повну загальну середню освіту і додаток до нього (оригінал і копія);
- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см; медична довідка 086-о; військово-облікові документи; інші копії
документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу.

НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ
приймаються особи, які здобули:
➢ повну загальну середню освіту (11 класів)

Прийом документів з 13 липня 2020 року
- по 22 липня 2020 року (за вступними екзаменами з української мови
та літератури, математики);
- по 01 серпня 2020 року (за сертифікатами ЗНО 2017, 2018, 2019,
2020 років).
Перелік документів:
- документ, що посвідчує особу – паспорт і довідка про реєстрацію місця проживання особи (надається оригінал
і копія документа);
- свідоцтво про повну загальну середню освіту і додаток до нього (оригінал і копія);
- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см; медична довідка 086-о; військово-облікові документи; копія
трудової книжки, тощо;
- інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу.

Заява в паперовій формі та документи подаються вступником особисто.

На базі кваліфікований робітник
(випускники професійно-технічних ліцеїв, ПТУ)

Прийом документів з 13 липня по 22 липня 2020 року.
Заява в паперовій формі та документи подаються вступником особисто.
Перелік документів:
- документ, що посвідчує особу – паспорт і довідка про реєстрацію місця проживання особи (надається оригінал
і копія документа);
- диплом кваліфікованого робітника і додаток до нього (оригінал і копія);
- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см; медична довідка 086-о; військово-облікові документи; копія
трудової книжки, тощо;
- інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу.

Вступні екзамени на заочну форму навчання з 23 до 28 липня 2020 року.
Фахове вступне випробування (письмово) та з української мови іспит (письмово) або у формі у формі ЗНО
(на власний розсуд).

Особи, які раніше здобули освітньо-кваліфікаційний рівень
молодший спеціаліст або ступінь вищої освіти

Прийом документів з 13 липня по 22 липня 2020 року.
Вступні екзамени на заочну форму навчання з 23 до 28 липня 2020 року.
З української мови та літератури (письмово), математики (письмово).
Ознайомитись з повним змістом документу Правила прийому до Павлоградського фахового
коледжу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Ви можете на
офіційному Web-сайті коледжу за посиланням: www.ptngu.com

Ми раді бачити Вас студентами нашого навчального закладу!
Хай щастить!

