
Порядок подання документів на вступ до 

ВСП «Павлоградський фаховий коледж НТУ «ДП» на базі 9 класів 

Крок 1. Створити електронний кабінет вступника – з 23 червня (це можна зробити в 

приймальній комісії коледжу з 30 червня, виконуючи крок 2). 

Крок 2. Подати заяву на вступ – з 30 червня по 13 липня. 

Підготуйте комплект документів завчасно: 

• паспорт або свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 

01.04.2022 (оригінал і копія); 

• довідка реєстрації місця проживання (оригінал і копія); 

• ідентифікаційний код (оригінали і копія);  

• документ про освіту (оригінал і копія);   

• мед. довідка за формою 086-о на гірничу спеціальність і для осіб з інвалідністю;  

• 6 кольорових фотокарток розміром  3х4 см; 

• мотиваційний лист (вимоги до мотиваційного листа оприлюднені на офіційному 

сайті коледжу www.ptngu.com); 

• інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими 

умовами вступу. 

 

Крок 3. Скласти усну співбесіду з математики та української мови з 14 липня по 21 липня 

для вступу за державним замовленням (на бюджет). 

Крок 4. Після отримання рекомендації на бюджет (26 липня) необхідно виконати умови 

для зарахування – не пізніше 12 години 28 липня: прибути до коледжу з вищевказаним 

комплектом документів подати документи та укласти договір на навчання (неповнолітні 

– в присутності законних представників) або іншим доступним способом згідно п.2 

розділу 10 Правил прийому.  

Крок 5. Наказ на зарахування на бюджет – 30 липня. 

Далі відбувається зарахування на контракт за рейтингом мотиваційних листів!!! 

Рекомендації на контракт 01 серпня 2022 року. Виконати умови для зарахування – не 

пізніше 12 години 03 серпня. Наказ на зарахування на контракт – не пізніше 18 години 

03 серпня. 

Вступники на контракт укладають, крім Договору на навчання, ще й Договір на 

отримання  платних послуг! (неповнолітні – в присутності законних представників). 

 

Для укладання договорів при собі мати: паспорт та ідентифікаційний код для законного 

представника та паспорт і код для вступника. 

http://www.ptngu.com/

