
Вступ без екзаменів за індивідуальною усною співбесідою 

УВАГА! 
ВРАХОВУЮЧИ   ВОЄННИЙ   ЧАС,  СЛІДКУЙТЕ ЗА ЗМІНАМИ!  

 КРОПИВНИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ  ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР  

БАЗОВА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА (9КЛАС) 

 

  

 

Етапи вступної компанії 

Денна форма здобуття освіти 

вступники на основі освіти 

базової загальної середньої 

Реєстрація електронних кабінетів 23 червня  2022 року –   13 липня 2022 року 

Додатковий набір 

До 15 серпня 2022 року 

Початок прийому заяв та 

документів 

30 червня 2022 року. 

Додатковий набір 

01 серпня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають право 

проходити  індивідуальну усну 

співбесіду,що проводить  

коледж 

 

о 18
00 

 13 липня 2022 року.
 

Додатковий набір 

о 18
00 

 12 серпня 2022року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які вступають 

тільки на основі НМТ (національного 

мультипредметного тесту) 

 

- 

Строки проведення коледжем 

індивідуальних усних співбесід 

творчі  конкурси та індивідуальні усні співбесіди - 

з 14 до 21 липня 2022 року. 

Додатковий набір 

творчі  конкурси та індивідуальні  

усні співбесіди - 

з 15 до 18 серпня 2022 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

не пізніше 12
00

   26 липня 

2022 року. 

Додатковий набір 

не пізніше 12
00

   19 серпня 

2022 року 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування відповідно п.1 розділу 

ХІ Правил 

до 12
00

  28 липня 2022 року. 

Додатковий набір 

не пізніше 12
00

   22 серпня 

2022 року 

Терміни зарахування вступників за регіональним замовленням – не пізніше 18
00 

  

30  липня 2022 року; 

за кошти фізичних та юридичних осіб –  

не пізніше 03 серпня 2022року. 

Додатковий набір 

додаткове зарахування 

не пізніше 26 серпня 2022 року 

Переведення на вакантні місця 

регіонального замовлення та/або за 

рахунок цільових пільгових 

державних кредитів осіб, які 

зараховані на навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб 

не пізніше 08 серпня 

2022 року. 

Додатковий набір 

не пізніше 31серпня   

2022 року 



Вступ без екзаменів за індивідуальною усною співбесідою 

УВАГА! 
ВРАХОВУЮЧИ   ВОЄННИЙ   ЧАС,  СЛІДКУЙТЕ ЗА ЗМІНАМИ!  

 КРОПИВНИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ  ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР  

ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА (11КЛАС) 

 

Етапи вступної компанії 

Денна форма здобуття освіти 

вступники на основі освіти 

повної загальної середньої 

Реєстрація електронних кабінетів 01 липня  2022 року –  до 08 серпня 2022 року 

Додатковий набір 

до 

15 серпня 2022 року 

Початок прийому заяв та 

документів 

14 липня 2022 року 

Додатковий набір 

08 серпня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають право 

проходити  індивідуальну усну співбесіду, що 

проводить коледж 

 

05 серпня 2022 року о 18
00 

Додатковий набір 

о 18
00 

 19 серпня 2022року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які вступають 

тільки на основі сертифікатів ЗНО або НМТ 

(національного мультипредметного тесту) 

 

31 серпня 2022 року о 18
00 

Додатковий набір 

о 18
00 

 31 серпня 2022року 
 

Строки проведення коледжем 

індивідуальних усних співбесід 

творчі  конкурси та індивідуальні усні співбесіди - 

з 08 серпня до 16 серпня 

2022 року. 

Додатковий набір 

творчі  конкурси та індивідуальні усні співбесіди  - 

з 22 до 26 серпня 2022 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

не пізніше 12
00

  01 вересня 

2022 року 

Додатковий набір 

не пізніше 12
00

   01 вересня 

2022 року 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування відповідно п.1 розділу 

ХІ Правил 

до 12
00

  06 вересня 2022 року; 

Додатковий набір 

не пізніше 12
00

   06 вересня 

2022 року 

Терміни зарахування вступників за регіональним  замовленням – не пізніше 12
00

   

08 вересня 2022 року; 

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше  

16 вересня  2022 року, 

Додатковий набір 

додаткове зарахування не пізніше   

16 вересня  2022 року 

Переведення на вакантні місця 

регіонального замовлення та/або за 

рахунок цільових пільгових 

державних кредитів осіб, які 

зараховані на навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб 

не пізніше 26 вересня 

2022 року 

Додатковий набір 

не пізніше 26 вересня 

2022 року 



Вступ без екзаменів за індивідуальною усною співбесідою 

УВАГА! 
ВРАХОВУЮЧИ   ВОЄННИЙ   ЧАС,  СЛІДКУЙТЕ ЗА ЗМІНАМИ!  

КРОПИВНИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР 

КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК  (ПТНЗ) 

 

 

Етапи вступної компанії 

Денна форма здобуття освіти 

вступники на основі освіти 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

( кваліфікований робітник) 

Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають право 

проходити  індивідуальні усні 

співбесіди , що проводить коледж 

 

26 липня 2022 року о 18
00

 

Строки проведення коледжем 

індивідуальних усних співбесід  та 

фахових професійних питань   

з 21липня  до 02 серпня 2022 року. 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

не пізніше 12
00

  08 серпня 2022 року 

 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування відповідно п.1 розділу ХІ  

Правил 

до 12
00

  11 серпня 2022 року; 

Терміни зарахування вступників за регіональним замовленням – не пізніше 12
00 

 15 

серпня 2022 року;  

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 18 

серпня 2022 року 

Переведення на вакантні місця 

регіонального замовлення та/або за 

рахунок цільових пільгових 

державних кредитів осіб, які 

зараховані на навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб 

 

не пізніше 22 серпня 2022 року 

 

 

 

  



Вступ без екзаменів за індивідуальною усною співбесідою 

УВАГА! 
ВРАХОВУЮЧИ   ВОЄННИЙ   ЧАС,  СЛІДКУЙТЕ ЗА ЗМІНАМИ!  

КРОПИВНИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР 

ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА (11КЛАС) 

ЗАОЧНАФОРМА 

 

Етапи вступної компанії 

Заочна форма здобуття освіти 

вступники на основі освіти 

повна загальна середня освіта (ПЗСО) 

сертифікати ЗНО або НМТ 

(національний мультипредметний тест) 

повна загальна середня освіта (ПЗСО) 

індивідуальні усні співбесіди  

Реєстрація електронних 

кабінетів 

14 липня 2022 року 

 

14 липня 2022 року 

 

Початок прийому заяв та 

документів 

14 липня 2022 року 

Додатковий набір 

08 серпня 2022 року 

14 липня 2022 року 

Додатковий набір 

08 серпня 2022 року 

Закінчення прийому заяв 

та документів від осіб, 

які мають право 

проходити індивідуальну 

усну співбесіду 

 

31 серпня 2022 року о 18
00 

Додатковий набір 

о 18
00 

 31 серпня 2022року 

 

 

           21 серпня 2022 року о 18
00 

Додатковий набір 

          о 18
00 

 21 серпня 2022року 

 

Строки проведення 

коледжем 

індивідуальних усних 

співбесід 

 

-  

індивідуальні усні співбесіди - 

з 22 серпня  до 26 серпня 

 2022 року. 

Додатковий набір 

          індивідуальні усні співбесіди - 

         з 22 до 26 серпня 2022 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

не пізніше 12
00

  01 вересня 

2022 року 

Додатковий набір 

не пізніше 12
00

   01 вересня 

2022 року 

не пізніше 12
00

  01 вересня 

2022 року 

Додатковий набір 

не пізніше 12
00

   01 вересня 

2022 року 

Виконання вступниками 

вимог до зарахування 

відповідно п.1 розділу ХІ 

цих Правил 

 

до 12
00

  06 вересня  2022 року 

Додатковий набір 

не пізніше 12
00

   06 вересня 

2022 року 

до 12
00

  06 вересня  2022 року 

Додатковий набір 

не пізніше 12
00

   06 вересня 

2022 року 

Терміни зарахування 

вступників 

за регіональним  замовленням –  

не пізніше 12-00  08 вересня 2022 року; за 

кошти фізичних та юридичних осіб – не 

пізніше  

16 вересня  2022 року, 

Додатковий набір 

додаткове зарахування не пізніше 16 

вересня 2022 року 

за регіональним  замовленням – не пізніше 

12-00  08 вересня  2022 року; 

за кошти фізичних та юридичнихосіб – не 

пізніше 16 вересня  2022 року. 

 

Додатковий набір 

додаткове зарахування не пізніше 16 

вересня 2022 року 

Переведення на вакантні 

місця регіонального 

замовлення та/або за 

рахунок цільових 

пільгових державних 

кредитів осіб, які 

зараховані на навчання 

за кошти фізичних або 

юридичних осіб. 

не пізніше 26 вересня  

2022 року 

Додатковий набір 

не пізніше 26 вересня 

2022 року 

 

не пізніше 26 вересня  

2022 року 

Додатковий набір 

не пізніше 26 вересня 

2022 року 

 

 


