
ГРАФІК ЗАСІДАНЬ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

із зарахування на навчання 

СПІВБЕСІДИ З АБІТУРІЄНТАМИ ВІДБУДУТЬСЯ: 

Молодший спеціаліст 16. Слюсар з ремонту автомобілів, 

фрезерувальник 

06.08. о 11.00 

1.  Організація та експлуатація поштового зв’язку 01.07 о 13.00 17. Майстер з діагностики та налагодження 

електронного устаткування автомобільних 

засобів 

30.07. о 12.00 

2.  Діловодство 01.07 о 10.00  З освітою 11 класів (бюджет, контракт) 
3. Туристичне обслуговування 02.07 о 12.00 18. Електрогазозварник; рихтувальник кузовів 06.08. о 09.00 

4. Обслуговування комп’ютерних систем та мереж 02.07 о 10.00 19. Слюсар з ремонту автомобілів, водій 

автотранспортних засобів категорії «В»,»С» 

06.08. о 09.00 

З освітою 9 класів без посиленої військової та фізичної підготовки 20. Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 

31.07. о 09.00 

5. Оператор поштового зв’язку, оператор електрозв’язку,  

касир (в банку), контролер ощадного банку 

28.07. о 13.00 21. Оператор поштового зв’язку, оператор 

електрозв’язку 

03.08. о 09.00 

6. Адміністратор, секретар керівника (організації, підприємства, 

установи), обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

29.07. о 09.00 22. 
Офіс-адміністратор 

31.07. о 13.00 

7. Слюсар-ремонтник, слюсар з механоскладальних робіт 07.08. о 09.00 23. Майстер готельного обслуговування 04.08. о 09.00 
8. Верстатник широкого профілю 07.08. о 09.00 24. Оператор телекомунікаційних послуг 03.08. о 09.00 
9. Агент з організації туризму, адміністратор, оператор 

комп’ютерного набору 

29.07. о 12.00 25. Майстер з діагностики та налагодження 

електронного устаткування автомобільних 

засобів 

05.08. о 11.00 

10 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення   28.07. о 09.00 26. Агент з організації туризму, адміністратор 03.08. о 13.00 
11. Слюсар з ремонту автомобілів; водій автотранспортних засобів 

категорії «В», «С» 

30.07. о 09.00 27. Кабельник-спаювальник, електромонтер 

лінійних споруд електрозв’язку та 

проводового мовлення 

04.08. о 13.00 

12. Електрогазозварник; рихтувальник кузовів 06.08. о 11.00 28. Радіомеханік з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури, радіомеханік з 

ремонту радіоелектронного устаткування 

05.08. о 09.00 

13. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж; 

слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

06.08. о 12.00 29. 
Адміністратор програм радіо і телебачення 

04.08. о 09.00 

14. Слюсар з ремонту автомобілів, токар 07.08. о 11.00 
30. Слюсар з ремонту автомобілів, токар 06.08. о 11.00 

15. Столяр, верстатник деревообробних верстатів 07.08. о 09.00 

 З освітою 9 класів з посиленою військовою та фізичною підготовкою:  

1. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення  

2. Слюсар з ремонту автомобілів; водій автотранспортних засобів категорії «В», «С» 

3. Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 

4. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури, радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування 

5. Кабельник-спаювальник, електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення 

Під час співбесіди здійснюватиметься професійно-психологічне обстеження абітурієнтів. 

Вступні випробування (час буде повідомлено додатково): 

1. фізична культура 16.07;                  2. математика (письмово) 21.07 ;           3.  українська мова (диктант) 23.07  

24.07  

о 09.00 

о 11.00 

о 11.00 

о 13.00 

о 13.00 

 

 

 

 


