ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ДТЕУ
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ - ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ "БАКАЛАВР"

БАКАЛАВР
051 Економіка
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм

035 Філологія
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
126 Інформаційні системи та технології
181 Харчові технології
232 Соціальне забезпечення
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини

УМОВИ ВСТУПУ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ

БАКАЛАВР
Бюджет
Мотиваційний
лист+тест

Контракт
Мотиваційний
лист+тест

232 Соціальне забезпечення

035 Філологія
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
126 Інформаційні системи та технології
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини

БАКАЛАВР
Контракт
Мотиваційний
лист

181 Харчові технології
232 Соціальне забезпечення

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Головний корпус інституту:
м. Вінниця, вул. Соборна, 87, каб. №1
(0432) 55-04-05;
abiturient@vtei.edu.ua
(067) 455-04-05;
vtei.edu.ua
(063) 055-04-05

Офіційна
Instagram
сторінка

Група
Вступ 2022

Офіційна
Facebook
сторінка

Офіційний
Telegram-канал

Чат
«Вступ 2022»

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
Реєстрація електронних кабінетів вступників,
завантаження необхідних документів

� 1 липн� 2022 рок� п�
31 жовтн� 2022 рок� включн�

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають за
результатами ЗНО/НМТ

� 29 липн� 2022 рок�
д� 18.00 го�. 23 серпн� 2022 рок�

Оприлюднення рейтингових списків вступників за
кошти державного замовлення

29 серпн� 2022 рок�

Надання рекомендацій до зарахування за кошти фізичних
та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

29 серпн� 2022 рок�

Закінчення строку виконання вимог для зарахування
на місця державного замовлення

д� 18.00 го�.
2 вересн� 2022 рок�

Закінчення строку виконання вимог за кошти фізичних та/
або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

2 вересн� 2022 рок�

Надання рекомендацій до зарахування за кошти фізичних
та/або юридичних осіб на відкриті конкурсні пропозиції

н� раніш� 18.00 го�.
2 вересн� 2022 рок�

Зарахування вступників за кошти державного
бюджету

5 вересн� 2022 рок�

Зарахування вступників на небюджетні конкурсні
пропозиції за рахунок фізичних та/або юридичних осіб

5 вересн� 2022 рок�

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за кошти
фізичних та/або юридичних осіб на відкриті конкурсні
пропозиції

7 вересн� 2022 рок�

Зарахування вступників на відкриті конкурсні пропозиції
за кошти фізичних та/або юридичних осіб

8 вересн� 2022 рок�

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

2 КОПІЇ свідоцтва про ПЗСО
і додатка до нього

3 КОПІЇ паспорта абітурієнта або ID-картки
+ довідки про реєстрацію місця проживання

2 КОПІЇ приписного свідоцтва
(для хлопців, які подають документи
на денну форму навчання)

4 фотокартки
розміром 3х4 см

3 КОПІЇ довідки про
ідентифікаційний код
(у разі відсутності в ID-картці)

Копія шлюбного свідоцтва (для осіб, які
мають розбіжності у прізвищах в документах:
у паспорті, свідоцтві про ПЗСО, дипломі)

Пам’ятайте, що копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються!

