
Запрошуємо на навчання до коледжу на бюджетні та 

контрактні місця! 

Прийом на навчання до коледжу буде здійснюватися дистанційно: 

подача заяв та документів через електронний кабінет вступника, а проведення 

співбесіди (для вступу на бюджет) із застосуванням інтернет-технологій або 

засобів телефонного зв’язку. 

Для вступу на бюджет необхідно подати вказаний нижче пакет 

документів та успішно пройти співбесіду, а для вступу на контракт 

достатньо лише подати пакет документів (співбесіду проходити не 

потрібно)! 

Перелік документів необхідних для вступу до коледжу 

1. Паспорт (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років 

після 01 січня 2022 року). 

2. Документ про здобуту освіту. 

3. Мотиваційний лист.  

4. Військово-обліковий документ (після 9-го класу не потрібно). 

5. Медична довідка за формою 086-о (можна подати коли навчання буде не 

дистанційно, а в звичайному очному форматі). 

6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см. 

7. Ідентифікаційний код. 

Детальне описання необхідних документів наведено в розділі 7 до 

Правил прийому. 

 

Етапи вступної кампанії для вступників на базі 9-го класу 

 на денну форму навчання 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається 23 червня та завершується 31 жовтня. 

Перша сесія прийому (на бюджет і на контракт) 

1) Прийом заяв та документів починається 30 червня та закінчується 13 

липня о 18:00 год. 

2) Індивідуальні усні співбесіди проводяться: з 14 липня до 21 липня 

(для вступу на бюджет). 

3) Рейтинговий список вступників, які вступають на бюджет 

оприлюднюється не пізніше: 12:00 год 26 липня. 

4) Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають 

виконати вимоги до зарахування: на місця державного або 

регіонального замовлення – до 12:00 год 28 липня. 

5) Зарахування вступників відбувається: 

- на бюджет – не пізніше 18:00 год 30 липня; 

- на контракт – не пізніше ніж 03 серпня. 



 

Друга сесія прийому (тільки на контакт) 

1) Початок прийому заяв та документів 1 серпня . 

2)  Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00 26 серпня. 

3) Терміни зарахування вступників не пізніше 31 серпня. 

 

Третя сесія прийому (тільки на контакт) 

1) Початок прийому заяв та документів 19 вересня. 

2) Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00 13 жовтня. 

3) Терміни зарахування вступників не пізніше 21 жовтня. 

 

Етапи вступної кампанії для вступників на базі 11-го класу 

 на денну форму навчання 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається 01 липня та завершується 31 жовтня. 

Перша сесія прийому (тільки на контракт) 

1) Прийом заяв та документів розпочинається 14 липня. 

2) Прийом заяв та документів закінчується: 

- о 18:00 год 05 серпня - для осіб, які вступають тільки без сертифікатів 

національного мультипредметного теста; 

- о 18:00 год 31 серпня - для осіб, які вступають тільки на основі 

сертифікатів національного мультипредметного теста. 

3) Зарахування вступників на контакт відбувається не пізніше 12:00 год 

16 вересня. 

 

Друга сесія прийому (тільки на контакт) 

1) Початок прийому заяв та документів 1 листопада. 

2)  Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00 25 листопада . 

3) Терміни зарахування вступників не пізніше 30 листопада. 

 

Етапи вступної кампанії для вступників на базі 11-го класу 

 на заочну форму навчання 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається 01 липня та завершується 31 жовтня. 

Перша сесія прийому (на бюджет і на контракт) 

1) Прийом заяв та документів розпочинається 14 липня. 

2) Прийом заяв та документів закінчується: 

- о 18:00 год 05 серпня - для осіб, які вступають тільки без сертифікатів 

національного мультипредметного теста; 

- о 18:00 год 31 серпня - для осіб, які вступають тільки на основі 

сертифікатів національного мультипредметного теста. 



3) Індивідуальні усні співбесіди проводяться з 08 серпня по 16 серпня 

включно. 

4) Рейтинговий список вступників на бюджет оприлюднюється не 

пізніше 12:00 год 01 вересня. 

5) Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до 

зарахування до 12:00 год 06 вересня. 

6) Зарахування вступників відбувається: 

- на бюджет - не пізніше 12:00 год 08 вересня; 

- на контракт - не пізніше 12:00 год 16 вересня. 

 

Друга сесія прийому (тільки на контакт) 

1) Початок прийому заяв та документів 1 листопада. 

2)  Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00 25 листопада . 

3) Терміни зарахування вступників не пізніше 30 листопада. 

 

Етапи вступної кампанії для вступників на базі диплома 

кваліфікованого робітника матроса або моториста 

 на заочну форму навчання 

Перша сесія прийому (на бюджет і на контракт) 
 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок прийому заяв та документів 14 липня  

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 

які складають вступні випробування 
о 18:00  

12 серпня  

Строки проведення співбесід з 15 по 18 серпня 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

до 12 години 

20 серпня  

Термін виконання вступниками вимог до 

зарахування 

на бюджет – до 12 години 23 серпня 

Терміни зарахування вступників на бюджет – до 12 години 25 серпня; 

на контракт – не пізніше 12:00 31серпня 

 

Друга сесія прийому (тільки на контракт) 
 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок прийому заяв та документів 1 листопада 

Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00 25 листопада 

Терміни зарахування вступників не пізніше 30 листопада 

 

Етапи вступної кампанії для вступників на базі диплома 

молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, 

бакалавра, спеціаліста, магістра 

 на заочну форму навчання (тільки на контракт) 



Етапи вступної кампанії Перша сесія Друга сесія 

Початок прийому заяв та документів 14 липня  1 листопада 

Закінчення прийому заяв та 

документів  

о 18:00  

12 серпня  

о 18:00  

25 листопада 

Терміни зарахування вступників не пізніше  

31 серпня 

не пізніше  

30 листопада 

 

Детальні інструкції щодо створення електронних кабінетів 

вступника та подання документів будуть розміщені на сайті 

коледжу http://kmc.ks.ua/ напередодні початку прийому 

документів (орієнтовно з 23 червня). 

Консультації можна отримати  

електронною поштою 

maritime_college@ukr.net 

 

http://kmc.ks.ua/

