ЧЕРКАСЬКАИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ

Перелік документів,
які подаються для здобуття
ОПС «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»
на основі БЗСО (9 кл.) та ПЗСО (11 кл.)
Абітурієнти oсобисто подають до приймальної комісії заяву про
вступ до коледжу в паперовій формі (на базі 9 кл.), в електронній
формі (на базі 11 кл.).
До заяви вступник додає:
✔ документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень,

на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
✔ сертифікати Українського центру якості освіти (оригінали) 2017,

2018, 2019, 2020 р.р. з предметів, що відповідають переліку, які
визначені правилами прийому (11 кл.);
✔ 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
✔ копія паспорта;
✔ витяг з ЄДР МВС щодо реєстрації місця проживання (9 кл.);
✔ копія ідентифікаційного коду;
✔ юнаки подають копію приписного посвідчення (стор. 1-3) чи

військового квитка (стор. 1, 8-11, 26-27) (11 кл.);
✔ інші документи, що дають право особливі умови, встановлені

законодавством України вступник пред’являє особисто;
✔ 2 конверта з марками по Україні, файл;
✔ папка для паперів.

Прийом документів здійснюється тільки в повному обсязі.
Початок прийому документів
з 30 червня по 13 липня (9 кл.)
з 1 липня по 1 серпня (11 кл.)

ЧЕРКАСЬКАИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ

Перелік документів,
які подаються
для здобуття ОС «БАКАЛАВР»
на основі ОКР молодшого спеціаліста
Абітурієнти oсобисто подають до приймальної комісії
заяву про вступ до коледжу в паперовій формі, в якій вказують
спеціальність, форму навчання.
До заяви вступник додає:
✔ диплом молодшого спеціаліста і додаток до нього;
✔ сертифікат Українського центру якості освіти (оригінал) 2017.

2018, 2019, 2020 р.р. з української мови та літератури, математики
або історії України;
✔ 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
✔ копія паспорта;
✔ копія ідентифікаційного коду;
✔ юнаки, які вступають на денну форму навчання, подають копію

приписного посвідчення (стор. 1-3) чи військового квитка (стор. 1,
8-11, 26-27);
✔ 8 конвертів з марками по Україні та заповненою адресою

одержувача ( для ЗФН), файл;
✔ папка для паперів.

Прийом документів здійснюється тільки в повному обсязі.

Початок прийому документів
з 13 по 22 липня

