
ПРИЙОМ ЗАЯВ, ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ, 

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВСТУПНИК ПОДАЄ 

ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

Етапи вступної 

кампанії 
Денна форма 

Вступник подає заяву через електронний кабінет до 

приймальної комісії ВСП «ОАДФК ДУ «ОП».  

До заяви додаються наступні документи: 

1. Документ (один з документів), що посвідчує особу, 

передбачений Законом України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус» (оригінал +3 копії); 

2. Довідка з місця прописки (1 екземпляр). 

3. Копію документу про присвоєння 

ідентифікаційного номера фізичної особи – платника 

податків (3 копії); 

4. Копія документу, що посвідчує особу одного з 

батьків (1 екземпляр); 

5. Документ державного зразка про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь 

фахової передвищої освіти, вищої освіти, на основі якого 

здійснюється вступ, і копію додатку до нього (копію 

іноземного документа про освіту) (оригінал + 1 копія); 

6. Вісім кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см; 

7. Медична довідка за формою 086/о і проба Руф’є 

8. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 

або національного мультипредметного тесту (11 клас)             

(1 копія); 

9. Копію військово-облікового документа (у 

військово-зобов’язаних – військовий квиток або 

тимчасове посвідчення, а у призовників – посвідчення про 

приписку до призовних дільниць), крім випадків, 

передбачених законодавством. (1 копія) (11 клас та заочне 

відділення). 

Кваліфікований робітник 

Повна загальна середня освіта (11 клас) 

БАЗОВА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА (9 КЛАСІВ) 
Спеціальність 

(освітньо-професійна програма) 

Реєстрація електронних 

кабінетів, завантаження 

необхідних документів 

бюджет 
з 23 червня до  

13 липня 
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Автомобільний 

транспорт (Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів) 
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контракт 
з 14 липня до  

31 жовтня 
Прийом заяв  

та документів  

(основний набір) 

з 30 червня до 13 липня 

(закінчується о 18.00) 
133 

Галузеве машинобудування 

(Виробництво автомобілів і тракторів / 

Експлуатація та ремонт підйомно-

транспортних, будівельних, дорожніх 

машин і обладнання) 

Усна співбесіда з 14 липня до 21 липня 
Оприлюднення 

рейтингового списку  

(за держ. замовленням) 

26 липня 

(не пізніше 12.00 годин) 051 Економіка (Економіка підприємства) 

Терміни зарахування 

вступників 

(не пізніше 18.00) 

за державним 

замовленням  

30 липня 

за кошти фізичних 

та юридичних осіб 

03 серпня 
192 

Будівництво та цивільна 

інженерія (Будівництво, експлуатація і 

ремонт автомобільних доріг і 

аеродромів) 

Додатковий набір на 

навчання за кошти 

фізичних або 

юридичних осіб 

І – й етап 

З 04 серпня до 17 серпня 

ІІ – й етап 

З 01 вересня до 27 вересня 

ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА (11 КЛАСІВ) 

ТА КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК 

ПРИЙОМ ЗАЯВ, ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ, 

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР 

 ЗНО, НМТ, 

мотиваційний 

лист 

Усна співбесіда, 

мотиваційний  

лист 
 

Вступ за результатами 

мотиваційного листа 

Реєстрація електронних 

кабінетів, завантаження 

необхідних документів 
З 01 липня до 31 жовтня 

Реєстрація електронних 

кабінетів 
З 01 липня до 31 жовтня 

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ 

Прийом заяв та документів 
(закінчується о 18.00) 

з 14 липня до  

12 серпня бюджет  
З 14 липня по  

31 серпня 

(до 18:00) 

З 14 липня по  

05 серпня 

(до 18:00) 

контракт 

З 14 липня по  

12 серпня 

(до 18:00) 

ПОДАННЯ СЕРТИФІКАТІВ 
Оприлюднення 

рейтингового списку  
(не пізніше 12.00 годин) 

Не пізніше 13 серпня Вступник подає сертифікати ЗНО видані у 2019, 2020 і 2021 роках або 

результати НМТ 2022. Вступники на базі 11 класів мають право вступати на 

другий курс на вакантні місця. 
Усна співбесіда – 

З 8 серпня по  

16 серпня 

(до 18:00) 

Оприлюднення рейтингового 

списку  

(за держ. замовленням) 

01 вересня 

(не пізніше 12.00 годин) 
НАДАННЯ МІСЦЬ В ГУРТОЖИТКАХ 

Терміни зарахування 

вступників 

(не пізніше 12.00) 
Не пізніше 16 серпня 

Терміни зарахування 
вступників 

(не пізніше 12.00) 

08 вересня (за держ. замов.) 

16 вересня (за кошти фіз. осіб) 
Під час навчання Всім іногороднім студентам 

денної форми навчання незалежно від фінансування 

надаються місця в гуртожитку за адресами: 

чоловічий - м. Одеса, вул. Ген. Петрова 20; 

жіночий - м. Одеса, вул. Новосельського 89. 

Додатковий набір на 

навчання  
З 01 вересня до 27 вересня 

Додатковий набір на 

навчання за кошти фізичних 

або юридичних осіб 

З 01 вересня до 27 вересня 



ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  

УКРАЇНИ 

 
 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

«ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПУ 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 

фаховий молодший бакалавр 

2022 рік 
 

 

м. Одеса, вул. Тираспольська 6, 

тел. (048) 722-37-40, 

726-58-58; 722-47-02 

+38-093-95-25-637 

www.oadk.od.ua 

instagram.com/oadk_onpu/ 
 

 

 
 

 

Код та назва спеціальності 

(освітньо-професійна програма) 
* - спеціальності за якими вступники мають право вступати на 

поповнення на 2-й курс, при наявності вакантних місць в межах 

ліцензованого обсягу (база 11 класів, кваліфіковані робітники). 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ  

ТА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ 

9 клас 11 клас 
кваліфікований 

робітник 
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141 

* Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка (Обслуговування та ремонт 

електроустаткування автомобілів і 

тракторів; Монтаж і експлуатація засобів 

автоматики електричних систем; 

Електроустаткування електромобілів) 

Вступні іспити: 

 

1. Співбесіда 

(українська мова 

та математика) 

 

2. Мотиваційний 

лист 

1. ЗНО 2019 – 

2021 років: 

 

1. Українська 

мова 

2. Математика; 

Історія України; 

Географія 

 

або 

 

1. НМТ 

 

або 

 

1. Вступні 

іспити: 

 

1. Співбесіда 

(українська мова та 

математика) 

 

2. Мотиваційний 

лист 

1. Мотиваційний 

лист 
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* Автомобільний транспорт (Обслуговування 

та ремонт автомобілів і двигунів) 
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051 * Економіка (Економіка підприємства) 

071 
* Облік і оподаткування  

(Бухгалтерський обік) 

073 

* Менеджмент (Організація обслуговування на 

транспорті; Транспортно-експедиційна та 

брокерська діяльність) 

192 

* Будівництво та цивільна інженерія 

(Будівництво, експлуатація і ремонт 

автомобільних доріг і аеродромів) 
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275. 

03 

* Транспортні технології (за видами) 

(Організація перевезень і управління на 

автомобільному транспорті) 

* Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті) (Розслідування і експертиза ДТП; 

Організація та регулювання дорожнього руху) 

275. 

04 

* Транспортні технології (на повітряному 

транспорті) (Організація авіаційних 

перевезень; Митне оформлення на 

авіаційному транспорті) 

М
ех
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н
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е
  

в
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д
іл
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н
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131 

* Прикладна механіка (Інструментальне 

виробництво; Технічне обслуговування і 

ремонт устаткування на підприємств 

машинобудування; Комп’ютерне 

проектування технологічних процесів) 

133 

* Галузеве машинобудування (Експлуатація 

та ремонт підйомно-транспортних, 

будівельних і дорожніх машин і обладнання; 

Експлуатація портового 

перевантажувального обладнання; 

Виробництво автомобілів і тракторів; 

Автомобільні та тракторні транспортні 

засоби) 

http://www.oadk.od.ua/


 


