
ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! 

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ОГОЛОШУЄ НАБІР НА НАВЧАННЯ ЗА БАКАЛАВРСЬКИМ 

ОСВІТНІМ РІВНЕМ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЩО ЗДОБУЛИ  

ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра  

                              або ОПС фахового молодшого бакалавра 

 

КАЛЕНДАР АБІТУРІЄНТА 
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників 01 липня 2022 року 

Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 р 

Закінчення прийому заяв та документів 
18 год. 00 хв. 

23 серпня 2022 р. 

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до 

зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати 

вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету 

не пізніше 

02 вересня 2022 р 

Виконання вступниками вимог до зарахування за державним замовленням 

(вибір вступниками місця навчання) 

до 18 год. 00 хв. 

07 вересня 2022 р. 

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції 

не раніше 18:00 

07 вересня 2022 р. 

Зарахування вступників за державним замовленням 09 вересня 2022 р 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, 

які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

не пізніше 21 вересня 

2022 р. 

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 
не пізніше 

30 вересня 2022 р. 
 

Вступники можуть подати до 5 заяв (більшість вступників подають заяви в електронній формі). 
Під час подання заяви в паперовій формі (в передбачених Правилами прийому випадках) вступник 
пред'являє особисто оригінали документів та додає: 

− копію документа, що посвідчує особу; 

− копію облікової картки платника податків; 

− копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування (за наявності); 

− копію військово-облікового документа для військовозобов'язаних; 

− копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється 
вступ, i копію додатка до нього; 

− чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см; 

− папку скорозшивач (картонну) та два файли;  
− два конверти (формату А4 та А5) та п’ять файлів.  

     У 2022 році приймаються сертифікати НМТ-2022 або ЗНО 2019-2021 років. 
     Замість результатів ЗНО з української мови можуть використовуватися 
результати ЗНО з української мови і літератури. 

 

Детальна інформація на сайті університету www.chdtu.edu.ua. 
АДРЕСА УНІВЕРСИТЕТУ: 18006, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460.  

Приймальна комісія: перший корпус, кабінет 102. 

тел. +38(0472) 73-02-23,+38(063) 974-24-05 (Viber) 
 

ОБИРАЙТЕ Черкаський державний технологічний університет своїм  

ПРІОРИТЕТОМ  № 1! 
  

http://www.chdtu.edu.ua/


ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
 

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ТА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ: 
 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

БАКАЛАВР (на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра 

або ОПС фахового молодшого бакалавра) 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 1 рік 10 місяців/2 роки 10 місяців (денна/заочна форми навчання) 

Спеціальність Освітня програма 
Бюджет/Контракт Лише контракт 

Перелік предметів Вага Перелік предметів Вага 

051 Економіка 

Міжнародна економіка  

 

 

 

 

 

 

 

1. Українська мова 

2. Математика 

    Мотиваційний лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Українська мова  

2. Математика або історія 

 України або іноземна 

 мова або біологія або 

 географія або фізика або 

хімія   

Мотиваційний лист 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

Управління персоналом 

та економіка праці 

071 Облік і 

оподаткування 
Облік і аудит 

072 Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси і кредит 

073 Менеджмент Менеджмент 

075 Маркетинг Маркетинг 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво та 

економіка підприємства 

281 Публічне управління  

та адміністрування 

Публічне управління  

та адміністрування 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ 

БАКАЛАВР (на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра 

або ОПС фахового молодшого бакалавра) 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 1 рік 10 місяців/2 роки 10 місяців (денна/заочна форми навчання) 

Спеціальність Освітня програма 
Бюджет/Контракт Лише контракт 

Перелік предметів Вага Перелік предметів Вага 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного 

забезпечення 

 

 

 

 

 

 

 

1.Українська мова  

2. Математика 

    Мотиваційний лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Українська мова  

2. Математика або історія 

 України або іноземна 

 мова або біологія або 

 географія або фізика або 

хімія   

Мотиваційний лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

122 Комп’ютерні науки 

Комп'ютерні науки та 

прикладне 

програмування 

123 Комп’ютерна 

інженерія 

Комп’ютерні системи 

та мережі 

Спеціалізовані 

комп’ютерні системи 

126 Інформаційні 

системи та технології 

Web-технології, web-

дизайн 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

Комп’ютерно-

інтегровані 

технологічні процеси і 

виробництва 

125 Кібербезпека 

Управління 

інформаційною 

безпекою 

Вступ лише контракт 

 

 

  



 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

І РОБОТОТЕХНІКИ 

БАКАЛАВР (на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра 

або ОПС фахового молодшого бакалавра) 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 1 рік 10 місяців/2 роки 10 місяців (денна/заочна форми навчання) 

Спеціальність Освітня програма 
Бюджет/Контракт Лише контракт 

Перелік предметів Вага Перелік предметів Вага 

125 Кібербезпека 

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Українська мова 

2. Математика 
  Мотиваційний лист 

 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 
0,5 
 

 

 

 

 

 

 

1. Українська мова  

2. Математика або 

історія  України або 

іноземна  мова або 

біологія або  географія 

або фізика або хімія  

Мотиваційний лист 

 

 

 

 

 

 
0,5 
 
 
 
 
 
0,5 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електротехнічні 
системи 
електроспоживання 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

Робототехнічні 
системи  
та автоматизація 

152 Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна 

техніка 

Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна техніка 

Інформаційно-вимірювальні    
медичні прилади та системи 

172 Телекомунікації та 

радіотехніка 

Радіотехніка та 
робототехнічні системи 

Телекомунікації 

 

 

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
БАКАЛАВР (на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра 

або ОПС фахового молодшого бакалавра) 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 1 рік 10 місяців/2 роки 10 місяців (денна/заочна форми навчання) 

Спеціальність Освітня програма 
Бюджет/Контракт Лише контракт 

Перелік предметів Вага Перелік предметів Вага 

101 Екологія  

Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування 

 

 

 

 

1. Українська мова 

2. Математика 

  Мотиваційний лист 
 

 

 
 

 
 
 
 
0,5 
0,5 
 

 

 

 

1. Українська мова  

2. Математика або історія 

 України або іноземна 

 мова або біологія або 

 географія або фізика або 

хімія   

Мотиваційний лист 

 
 
 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

161 Хімічні технології та 

інженерія  

Хімічні технології та 

інженерія 

192 Будівництво та 

цивільна інженерія  
Будівництво 

193 Геодезія та 

землеустрій 

Геодезія та 

землеустрій 

205 Лісове господарство Лісове господарство 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

БАКАЛАВР (на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра 

або ОПС фахового молодшого бакалавра) 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 1 рік 10 місяців/2 роки 10 місяців (денна/заочна форми навчання) 

Спеціальність Освітня програма 
Бюджет/Контракт Лише контракт 

Перелік предметів Вага Перелік предметів Вага 

181 Харчові технології 

Харчові технології та 
інженерія 

 

 

 

 

1. Українська мова  

2. Математика 
  Мотиваційний лист 

 

 
 

 
 
 
 
0,5 
0,5 
 

1. Українська мова  

2. Математика або історія 

 України або іноземна 

 мова або біологія або 

 географія або фізика або 

хімія   
Мотиваційний лист 

 
 
0,5 
 
 
 
 
 
0,5 
 

Технології харчування  
(в ресторанному 
господарстві) 

203 Садівництво та 

виноградарство 

Садівництво та 
виноградарство 

241 Готельно-ресторанна 

справа 

Готельно-ресторанна 
справа 

242 Туризм Туризм 
 

 

 

 

 



 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

МАШИНОБУДУВАННЯ І ДИЗАЙНУ 

БАКАЛАВР (на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра 

або ОПС фахового молодшого бакалавра) 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 1 рік 10 місяців/2 роки 10 місяців (денна/заочна форми навчання) 

Спеціальність 
 Бюджет/Контракт Лише контракт 

Освітня програма Перелік предметів Вага Перелік предметів Вага 

022 Дизайн  

Графічний дизайн  1. Українська мова 

2. Творчий конкурс 

  Мотиваційний лист 

0,5 

0,5 

1. Історія України 

2. Творчий конкурс 

  Мотиваційний лист 

0,5 

0,5 

 

 

Дизайн середовища 

Промисловий дизайн  

131 Прикладна механіка 

Комп’ютерне 

конструювання 

обладнання та 

розробка технологій 

машинобудування 

 

 

 

 

 

 

1. Українська мова  

2. Математика 
  Мотиваційний лист 
 

 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 
 
 
 
 

1. Українська мова  

2. Математика або історія 

 України або іноземна 

 мова або біологія або 

 географія або фізика або 

хімія  

Мотиваційний лист 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

133 Галузеве 

машинобудування 

Обладнання харчових, 

торгівельних і 

машинобудівних 

підприємств 

144 Теплоенергетика Теплоенергетика 

274 Автомобільний 

транспорт 

Автомобільний 

транспорт 

275 Транспортні 

технології  

Транспортні 

технології  

(на автомобільному 

транспорті) 
 

 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

БАКАЛАВР (на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра 

або ОПС фахового молодшого бакалавра) 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 1 рік 10 місяців/2 роки 10 місяців (денна/заочна форми навчання) 

Спеціальність Освітня програма 
Бюджет/Контракт Лише контракт 

Перелік предметів Вага Перелік предметів Вага 

032 Історія та 

археологія 

Історія, 
музеєзнавство та 
експертиза 
культурно-
історичних 
цінностей  

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Українська мова 

2. Математика 
  Мотиваційний лист 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 
0,5 
 

 
 
 
 
 
 

1. Українська мова  

2. Математика або історія 

 України або іноземна 

 мова або біологія або 

 географія або фізика або 

хімія   
Мотиваційний лист  

 
 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
 
0,5 

033 Філософія  Політична філософія 

035 Філологія 

Прикладна лінгвістика 

Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
німецька 

081 Право Право 

232 Соціальне 

забезпечення 

Соціальне 
забезпечення 

 

 В 2022 році вступу замість національного мультипредметного тесту можна подавати бали 

зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з відповідних конкурсних предметів (у будь-яких 

комбінаціях), передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідних спеціальностей 

(спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування, або тільки 

творчого конкурсу з спеціальностей, для яких він проводиться, або вступного іспиту для іноземців 

(предмети визначаються Правилами прийому) якщо різниця балів національного мультипредметного 

тесту та зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів. 


