
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ ДНУ 

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2022.  

 



План дій вступника (абітурієнта)  до коледжу на основі  

БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ) 

ЗАРЕЄСТРУВАТИ 

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ  

 
на сайті 

https://vstup.edbo.gov.ua/ 
 

початок реєстрації  

23 червня 2022  
  

  

https://vstup.edbo.gov.ua/


План дій вступника (абітурієнта)  до коледжу на основі  

БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ) 

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР при 

Приймальній Комісії для  допомоги 

вступникам 

 

Початок роботи з 9.00 23 червня 2022 

року  



План дій вступника (абітурієнта)  до коледжу на основі  

БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ) 

КВАЛІФІКОВАНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ 

ПІДПИС  

 
Кваліфікований електронний підпис (КЕП) 

отримується БЕЗКОШТОВНО 

 

Отримати КЕП можна: 

ОФЛАЙН – надавач послуги: https://czo.gov.ua/ca-

registry  

КлієнтиПриват-Банку 

https://acsk.privatbank.ua/main 
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План дій вступника (абітурієнта)  до коледжу на основі  

БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ) 

ПРИЙОМ ЗАЯВ та 

ДОКУМЕНТІВ  

 

починається 30 червня 2022 

закінчується 13 липня 2022 о 

18:00  годині 



План дій вступника (абітурієнта)  до коледжу на основі  

БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ) 

 

МОТИВАЦІЙНИЙ  ЛИСТ  
- документ, що складається і 

подається вступником у якому 

пояснюються причини, через які 

вступник вважає себе найкращим 

кандидатом для вступу. 



План дій вступника (абітурієнта)  до коледжу на основі  

БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ) 

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата 

(назва закладу освіти, прізвище та ім'я особи, якій адресується 

лист) та адресанта (прізвище, ім’я, адреса для кореспонденції та 

електронна адреса, номер телефону) 

Структура мотиваційного листа  

«Основній частині» - описуються факти, академічні та соціальні 

здобутки, навички й здібності вступника. Два-три абзаца.  

«Заключна частина» -  підсумком на два-три речення, які мають 

підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на 

його впевненість у правильному виборі освітньої програми 



План дій вступника (абітурієнта)  до коледжу на основі  

БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ) 

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ  

 
проводяться у формі  

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ 

СПІВБЕСІДИ 
 

з 14 ЛИПНЯ до 21 ЛИПНЯ  



План дій вступника (абітурієнта)  до коледжу на основі  

БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ) 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

 

список вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування за 

державним замовленням 

 

 оприлюднюється  

о 12:00 год 26 липня 



План дій вступника (абітурієнта)  до коледжу на основі  

БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ) 

ВИКОНАННЯ ВИМОГ  

 

до зарахування на місця 

державного замовлення  

 

до 12:00 ГОД 28 

ЛИПНЯ 



План дій вступника (абітурієнта)  до коледжу на основі  

БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ) 

документ, що посвідчує особу, може бути свідоцтво 

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

реєстраційний номер облікової картки платника податків 
(РНОКПП) 

військово-облікового документа, за наявності 

документа (державного зразка) про раніше здобутий 
освітній рівень 

4 фотокартки розміром 3 х 4 см 

медичну довідку №086 та №063 

НЕОБХІДНІ 

ДОКУМЕНТИ  

характеристику з останнього місця навчання 



План дій вступника (абітурієнта)  до коледжу на основі  

БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ) 

ЗАРАХУВАННЯ 
 

на місця державного замовлення  

 

до 18:00 ГОД  

30 ЛИПНЯ 



План дій вступника (абітурієнта)  до коледжу на основі  

БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ) 

КОНТАКТИ  

 

те л . :  067 632 59 90 

 

E m a i l :  pk@krkm.dnu.edu.ua 
 

в е б с а й т :  http://dkrkm.org.ua/  

розділ  АБІТУРІЄНТУ  
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План дій вступника (абітурієнта)  до коледжу на основі  

БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ) 

ОФІЦІЙНИЙ ТЕЛЕГРРАМ 

КАНАЛ ФКРКМ ДНУ  

 

https://t.me/krkm_student 
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ЧЕКАЄМО.  РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ  


