
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ»

ЗАПРОШУЄ  НА  НАВЧАННЯ

ДЕННА форма навчання –

фаховий молодший бакалавр за 

спеціальностями:

133 Галузеве машинобудування

144 Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології

161 Хімічні технології та інженерія

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність

ЗАОЧНА форма навчання -

фаховий молодший бакалавр за 

спеціальністю:

133 Галузеве машинобудування

Прийом студентів на навчання 

здійснюється на базі 9 та 11 класів, 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«кваліфікований робітник»,  



НАШІ АДРЕСА ТА КОНТАКТИ

м. Кривий Ріг

50103, вул. Степана Тільги 40

(район дитячої лікарні № 2)

Телефони для довідок: 

(097) 305 - 52-94 (можна 

дзвони на вайбер),   

(097) 832-77-44

http://kkht.dp.ua/

http://kkht.dp.ua/


133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Дана спеціальність дає можливість стати справжнім фахівцем

із обслуговування та ремонту обладнання різних галузей машинобудування;

дозволить вільно володіти технологією збирання та установки різних видів

машин на промислових підприємствах; поєднувати знання і теорію

у складних виробничих ситуаціях

із застосуванням діджиталізації

та інших новітніх технологій.

Випускники працюють

на підприємствах: АКМР,

ПАТ «Кривий Ріг Цемент»,

Холдинг «Метінвест»,

ЧАО «Кривбасстандартметрологія»



151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Комплексна автоматизація сучасних виробництв у всіх галузях промисловості

об'єднує в своєму складі промислові комп'ютери, компоненти зв'язку та локальні

мережі, системи комп'ютерного регулювання і управління технологічними

процесами та верстатами, системи візуалізації і машинного зору,

програмне забезпечення.

Техніки-електромеханіки обслуговують

і монтують системи автоматичного

контролю, регулювання і захисту

технологічних виробництв на металургійних,

хімічних і коксохімічних підприємствах,

а також на об'єктах житлового будівництва

та соціально-побутового призначення.



144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Виробництво електроенергії і тепла стає все більш актуальним у всьому

світі, особливо з різкими коливаннями цін на енергію.

Об'єктами теплоенергетики є всі комунальні та промислові установки

і апарати, що забезпечують

процеси нагріву або охолодження

з метою забезпечення їх довговічної

та безпечної експлуатації.

Техніки-теплотехніки працюють на:

ТЕЦ, АМКР, «Криворіжгаз», котельні

міста, КПТМ «Криворіжтепломережа»,

ЧП з ремонту теплообладнання



161 ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ
Технологія вивчає способи і процеси виробництва продукції, що відбуваються за участі

хімічних перетворень і знайшла застосування в багатьох галузях науки, техніки

та виробництва. Сучасні інформаційні технології надають фахівцю широкі можливості

ефективної діяльності.

Фахівці працюють на металургійних,

коксохімічних, хімічних, газо-нафтопереробних,

ресурсопереробних підприємствах,

гірничозбагачувальних комбінатах та на

підприємствах по водозабезпеченню міста.

Посади : технік, технік-технолог,

технік з підготовки виробництва,

технік з налагодження та випробування,

дозувальник, технік-лаборант, контролер

з якості продукції



076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ 

ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Готує спеціалістів, фахівців з інформаційних технологій

для підприємств і організацій усіх видів господарської

та економічної діяльності.

Посади: технік-програміст,

фахівець з інформаційних

Технологій, помічник керівника

підприємств, технік з планування,

дилер, брокер



ДЛЯ ВСТУПНИКІВ 

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

(9 КЛАС) ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ 

ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ:

При вступі на бюджет вступні випробування у формі індивідуальної усної

співбесіди (очно або дистанційно з урахуванням умов військового стану на

час проведення співбесіди на території регіону) з предметів українська мова

та математика, розгляду мотиваційних листів у передбачених Порядком

випадках.

Для вступників, які претендують на навчання за контрактом, достатньо

подати необхідні документи та мотиваційний лист.

Зарахування відбувається на основі конкурсного бала, який обчислюють

по формулі: КБ = УС + 10 додаткових балів за успішне закінчення

підготовчих курсів.

Сільський коефіцієнт дорівнює 1,05



ДЛЯ 

ВСТУПНИКІВ 

НА ОСНОВІ 

БАЗОВОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ (9 КЛАС) 

ЗА ДЕННОЮ 

ФОРМОЮ 

ЗДОБУТТЯ 

ОСВІТИ:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі базової 

середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних

документів
23 червня - 31 жовтня 2022 року

Початок прийому заяв та документів передбачених розділом VI

Порядку
30 червня 2022року

Закінчення прийому заяв та документів 13 липня 2022 року о 18:00 годин

Строки проведення індивідуальних усних співбесід 14липня - 21 липня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників,

рекомендованих до зарахування

не пізніше: 12:00 год. 

26 липня 2022 року

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають

виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 12:00 год. 28 липня 2022 року

Початок прийому заяв та документів для осіб додаткового набору

виключно за кошти фізичних або юридичних осіб
08 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб додаткового набору

виключно за кошти фізичних або юридичних осіб
22 серпня 2022 року

Розгляд мотиваційних листів для осіб додаткового набору 23 серпня – 25 серпня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників,

рекомендованих до зарахування під час додаткового набору

виключно за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 12:00год. 

26 серпня 2022 року

Зарахування вступників відбувається:

- за державним замовленням; не пізніше 18:00 год.

30 липня 2022 року

- за кошти фізичних або юридичних осіб; не пізніше ніж 03 серпня 2022 року

- додаткове зарахування виключно за кошти фізичних або

юридичних осіб
29 серпня 2022 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які

зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 08 серпня 2022 року



ДЛЯ ВСТУПНИКІВ 

НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ 

(ПРОФІЛЬНОЇ) СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАС) 

ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ :

Форма навчання за контрактом (вступ на другий курс)

достатньо подати необхідні документи та мотиваційний лист.



ДЛЯ ВСТУПНИКІВ 

НА ОСНОВІ 

ПОВНОЇ 

ЗАГАЛЬНОЇ 

(ПРОФІЛЬНОЇ) 

СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ (11 КЛАС) 

ЗА ДЕННОЮ 

ФОРМОЮ 

ЗДОБУТТЯ 

ОСВІТИ, 

КОНТРАКТ:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі повної загальної 

(профільної) середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження

необхідних документів 01 липня – 31 жовтня 2022 року

Початок прийом заяв та документів, передбачених розділом VI

Порядку
14 липня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за

кошти фізичних або юридичних осіб на основі мотиваційного листа 28 липня 2022 року

Розгляд мотиваційних листів 29 липня – 02 серпня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12:00 год. 

03 серпня 2022 року

Початок прийому заяв та документів для осіб додаткового набору

виключно за кошти фізичних або юридичних осіб 08 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб додаткового набору

виключно за кошти фізичних або юридичних осіб 22 серпня 2022 року

Розгляд мотиваційних листів для осіб додаткового набору
23 серпня – 25 серпня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників,

рекомендованих до зарахування під час додаткового набору

виключно за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 12:00год. 

26 серпня 2022

Зарахування вступників відбувається:

- за кошти фізичних або юридичних осіб; не пізніше 12:00 год. 

05 серпня 2022 року

- додаткове зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб
29 серпня 2022 року



НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО 

РІВНЯ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА ТА ВСІХ 

ІНШИХ КАТЕГОРІЙ ВСТУПНИКІВ, ЗАОЧНА 

ФОРМА НАВЧАННЯ 

При вступі на бюджет вступні випробування у формі індивідуальної

усної співбесіди (очно або дистанційно з урахуванням умов військового

стану на час проведення співбесіди на території регіону) з предметів

українська мова та математика, розгляду мотиваційних листів в

передбачених Порядком випадках.

Для вступників, які претендують на навчання за контрактом, достатньо

подати необхідні документи та мотиваційний лист.

Зарахування відбувається на основі конкурсного бала, який

обчислюють по формулі: КБ = УС.



НА ОСНОВІ 

ОСВІТНЬО-

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО 

РІВНЯ 

КВАЛІФІКОВАНОГО 

РОБІТНИКА ТА ВСІХ 

ІНШИХ КАТЕГОРІЙ 

ВСТУПНИКІВ, 

ЗАОЧНА ФОРМА 

НАВЧАННЯ 

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

вступники на основі повної 

загальної (профільної) середньої 

освіти

(контракт)

вступники на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника

Прийом заяв та документів І сесія 14 липня – 12 серпня 2022 року 14 липня – 12 серпня 2022 року

Індивідуальні усні співбесіди проводяться:

- І сесія для вступників, які вступають на місця

державного замовлення
-

16 – 18 серпня (включно) 2022 

року

- ІІ сесія для вступників, які вступають на місця

державного замовлення
-

29 - 31 серпня (включно) 2022 

року

Термін оприлюднення рейтингового списку

вступників, рекомендованих до зарахування І сесії
22 серпня 2022 року 19 серпня 2022 року

Зарахування вступників відбувається:

- І сесія за державним замовленням - 22 серпня 2022 року

- ІІ сесія за державним замовленням - 09 вересня 2022 року

- І сесія за кошти фізичних або юридичних осіб 24 серпня 2022 року

- ІІ сесія за кошти фізичних або юридичних

осіб
15 вересня 2022 року

Початок прийому заяв та документів для осіб ІІ

сесії
29 серпня 2022 року 23 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб ІІ

сесії
05 вересня 2022 року 27 серпня 2022 року

Розгляд мотиваційних листів:

- І сесія за кошти фізичних або юридичних осіб
15 серпня – 19 серпня 2022 року

15 – 17 серпня (включно) 2022 

року

- ІІ сесія за кошти фізичних або юридичних

осіб

06 вересня – 08 вересня 2022 

року

29 - 31 серпня (включно) 2022 

року

Термін оприлюднення рейтингового списку

вступників, рекомендованих до зарахування ІІ сесії 09 вересня 2022 року 05 вересня 2022 року



ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ

Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі

базової або повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви

тільки в електронній формі (через електронний кабінет), крім визначених у

пункті VI правил прийому до навчання випадків.

Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі

освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника подають заяви тільки

в паперовій формі.

Вступники можуть звернутися до консультаційного центру ВСП

«Криворізького технічного фахового коледжу УДУНТ» з метою створення

електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі.



При відсутності електронного підпису, документи все одно подаються через

електронний кабінет, а потім, в терміни подачі документів, підписується в коледжі

роздрукована заява.



 копію документа, що посвідчує особу – паспорт, ID-картка з витягом (свідоцтва про народження для

осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року) (2 шт).

 копія ID-картки з витягом чи паспорта батька або матері, для неповнолітніх осіб (1 шт.).

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

посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків,

передбачених законодавством;

 копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)

рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, свідоцтво з додатком, на основі якого здійснюється

вступ;

 шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

 медичну довідку та її копію;

 довідку щеплення та її копія;

 паперова папка на зав'язці та конверт;

 копія індивідуального податкового номера (2шт);

 характеристика (копія та оригінал).

Перелік документів до заяви,

поданої в паперовій формі



ГРАФІК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Дні тижня Години

понеділок 09.00-17.00

вівторок 09.00-17.00

середа 09.00-17.00

четвер 09.00-17.00

п’ятниця 09.00-17.00

субота 9.00-13.00

неділя вихідний

Додаткова інформація за телефонами: (097) 305-52-94, (097) 832-77-44

Починаючи 23.06. 2022 року 


