
 
076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність 
Термін навчання 

Денна форма:  на базі 11кл.— 1р.-10міс. 
       на базі ОКР* — 10 міс. 

Заочна форма: на базі 11кл.— 1р.-10міс. 

           на базі ОКР* — 10 міс. 
 Конкурентною перевагою спеціальності є 

вивчення напрямків і специфіки використання 

сучасних технологій в процесі здійснення бір-

жових операцій, формування практичних нави-

чок роботи з об'єктами інтелектуальної власнос-

ті, що забезпечує ефективну професійну діяль-

ність в різних сферах економіки без додаткового 

навчання і перепідготовки. 

 
241 Готельно—ресторанна 

справа 
Термін навчання 

Денна форма:  на базі 11кл.— 1р.-10міс. 
       на базі ОКР* — 10 міс. 

Заочна форма: на базі 11кл.— 1р.-10міс. 

           на базі ОКР* — 10 міс. 
 Готельно-ресторанна справа – це надання 

таких послуг, які б задовольнили і навіть переве-

ршили очікування споживачів. Наш коледж від-

критий для всіх, хто хоче стати висококваліфіко-

ваним організатором, справжнім майстром готе-

льно-ресторанного сервісу.  

Перелік документів для вступу: 

1. Сертифікат  ЗНО або Національного мультип-
редметного тесту (оригінал та копія); 
2. Мотиваційний лист; 
3. Документ про освіту — атестат/свідоцтво та 
додаток до нього (оригінал та копія); 
4. Документ про здобутий освітньо-
кваліфікаційний рівень — диплом та додаток до 
нього (оригінал та копія); 
5.  8 фотокарток розміром 3х4 см; 
6.  Паспорт  -   виписка  про реєстрацію (оригінал 
та 2 копії); 
7.  Ідентифікаційний код (2 копії ); 
8. Для чоловіків: приписне свідоцтво (військовий 
квиток) (копія). 
 
        

Звертаємо Вашу увагу!Звертаємо Вашу увагу!Звертаємо Вашу увагу!   

Випускникам коледжу Випускникам коледжу Випускникам коледжу    

гарантований вступ до гарантований вступ до гарантований вступ до    

ДНУ ім О.Гончара ДНУ ім О.Гончара ДНУ ім О.Гончара    

на 2 або 3 курс навчанняна 2 або 3 курс навчанняна 2 або 3 курс навчання   
 

Адреса коледжу: 

49055, м. Дніпро,  

пр. Б. Хмельницького (вул. Героїв 

Сталінграду), 49-А 

Маршрутне таксі: 100, 127; з лівобережжя 136; з ТЦ Новий 

центр 136А, 151; з вокзалу 106, 34, 32, 33; 

тролейбус 8,9;. трамвай 12,16 зупинка «вул. Будівельників» 

 

Телефони приймальної комісії: 

(056) 785-04-97;  (056) 785-06-37  

e-mail: dkebdnu@ukr.net 

Адреса сайту коледжу:      
http ://college-business. dp. ua  

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ   

ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ  

ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

 

  



 

 Наші спеціальності: 
 

071  Облік і  оподаткування  
Термін навчання 

Денна форма:  на базі 11кл.— 1р.-10міс. 
       на базі ОКР* — 10 міс. 

Заочна форма: на базі 11кл.— 1р.-10міс. 

           на базі ОКР* — 10 міс. 
 Одним з невід'ємних елементів економіч-

них відносин є розвинута і ефективно організо-

вана бухгалтерська справа. Облік і оподаткуван-

ня є комплексною спеціальністю, яка дає можли-

вість фахівцеві працювати відразу в двох сферах: 

бухгалтерський облік та оподаткування. Крім 

того спеціалісти даної галузі є багатофункціона-

льними працівниками. 

 
075 Маркетинг 
Термін навчання 

Денна форма:   
на базі 11кл.— 1р.-10міс.  
на базі ОКР* — 10 міс. 

Заочна форма:  
на базі 11кл.— 1р.-10міс. 

на базі ОКР* — 10 міс. 
 В умовах жорсткої конкуренції на ринку 

жодна організація не може собі дозволити працю-

вати без маркетологів. Основна задача маркетоло-

га – досягти максимального прибутку компанії з 

урахуванням її реальних можливостей.  

 

*ОКР—освітньо-кваліфікаційний рівень 

«Кваліфікований робітник», «Молодший спеціаліст», 

«Спеціаліст», ступінь бакалавра, магістра 

Оголошується набір студентів  
на навчання у 2022 році 

 

на денну та заочну форму навчання 
 

Передбачається одночасне навчання  
за двома спеціальностями. 

 

Термін навчання:  1 рік 10 місяців. 
Прийом здійснюється на загальних підставах 

(бюджет) та по договору. 
 

 зарахування на базі 11 класів за державним замов-
ленням проводиться за поданням мотиваційного лис-
та та: 
за результатами індивідуальної усної співбесіди, 

що проводить коледж: 
- Українська мова та література; 
- Історія України, 
 

Прийом документів:  
денна форма навчання з 14.07. по 05.08.2022 

 

за сертифікатами Українського центру оцінювання 
якості освіти 2019, 2020, 2021 років обов’язково з пред-
метів: 
- українська мова та література  
(мінімум 100 балів); 
- або математика, або Історія України,  
або Географія (мінімум 100 балів) 
за результатом Національного мультипредметного 
тесту 2022 року 

 

Прийом документів:  
денна форма навчання з 14.07. по 31.08.2022 

 

 Зарахування на базі 11 класів за кошти фізичних 
або юридичних осіб проводиться лише за поданням 
мотиваційного листа 
 

Прийом документів:  
заочна форма навчання з 08.08. по 10.09.2022 

 

 Зарахування випускників професійно-технічних 
центрів, ліцеїв, осіб, які здобули ОКР «Молодшого 
спеціаліста», ступінь бакалавра, магістра, ОКР 
«Спеціаліста» проводиться за результатами співбесі-
ди (термін навчання 10 місяців) 
 

Прийом документів:  
денна та заочна форма навчання  

з 01.08. по 30.08.2022 


