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Шановні абітурієнти та батьки, 

ЧДТУ запрошує ВАС на  

 
який відбудеться  

15 грудня 2012 року о 10:00 
 

ЧДТУ сьогодні – це один із провідних державних 
вищих навчальних закладів України, який має понад  
50-річну історію. Тут навчається понад 8 тисяч 
студентів, ведеться підготовка майбутніх фахівців за  
37-ма спеціальностями, 25-ма напрямами. В структурі 
університету – 10 навчальних корпусів, 8 факультетів, 
46 кафедр, із них 29 – випускові, 4 гуртожитки, 
студентська їдальня, спортивний комплекс, 2 оздоровчі 
бази. 

 
Переваги навчання: 

- найвищий ІV рівень акредитації; 
- більш як 50 років досвіду вищої освіти; 
- диплом державного зразка; 
- можливість одночасного отримання другої вищої 

освіти; 
- престижна та високооплачувана робота; 
- реальна можливість працевлаштування за 

кордоном; 
- стажування і мовна практика в США та Німеччині, 

Канаді. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ЧЕРКАСЬКИЙ  
ДЕРЖАВНИЙ  

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ 
на денну та заочну форми навчання 

 
 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

6.030503 – міжнародна економіка (міжнародна економіка) 
6.030508 – фінанси і кредит (фінанси і кредит) 
6.030509 – облік і аудит (облік і аудит) 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

6.030502 – економічна кібернетика (економічна кібернетика) 
6.030504 – економіка підприємства (економіка підприємства) 
6.030601 – менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування) 
6.140101 – готельно-ресторанна справа (готельна і ресторанна справа) 
6.140103 – туризм (туризмознавство) 
 

ЛІНГВІСТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
6.020303 – філологія (прикладна лінгвістика; переклад) 
 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І 
СИСТЕМ 

6.050101 – комп’ютерні науки (інформаційні управляючі системи та 
технології; інформаційні технології проектування; системи і методи 
прийняття рішень) 
6.050102 – комп’ютерна інженерія (комп’ютерні системи та мережі; 
системне програмування; спеціалізовані комп’ютерні системи) 
6.050103  – програмна інженерія (програмне забезпечення систем) 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

6.050701 – електротехніка та електротехнології (електротехнічні системи 
електроспоживання) 
6.050901 – радіотехніка (радіотехніка) 
6.050903 – телекомунікації (телекомунікаційні системи та мережі) 
6.051003 – приладобудування (прилади і системи точної механіки; медичні 
прилади і системи) 
6.170101 – безпека інформаційних і комунікаційних систем (безпека 
інформаційних і комунікаційних систем) 

                

 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
МАШИНОБУДУВАННЯ 

6.020207 – дизайн (дизайн) 
6.050502 – інженерна механіка (технології машинобудування;  обробка 
металів за спецтехнологіями) 
6.050503 – машинобудування (металорізальні верстати та системи; 
обладнання переробних і харчових виробництв; поліграфічні машини та 
автоматизовані комплекси) 
6.050601 –  теплоенергетика (теплоенергетика) 
6.070106 – автомобільний транспорт (автомобілі та автомобільне господар-
ство) 

 

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування (екологія та охорона навколишнього середовища) 
6.051301 – хімічна технологія (хімічні технології неорганічних речовин) 
6.051701 – харчові технології та інженерія (технології продуктів бродіння і 
виноробства) 
6.060101 – будівництво (промислове і цивільне будівництво) 
 
ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧДТУ: 

— заяву на ім'я ректора університету;                 
— документ державного зразка про повну 

загальну середню освіту (документ про 
здобутий освітньо-кваліфікаційний 
рівень)  оригінал або завірену копію;  

— медичну довідку за формою 086-о 
(оригінал або її завірену копію);  

— сертифікат (сертифікати) Українського 
центру оцінювання якості освіти з 
предметів, що відповідають переліку 
вступних випробувань; 

— 6 фотокарток розміром 3х4 см; 
— військовий квиток або посвідчення 

про приписку до призовних дільниць; 
— документ про право на пільги; 
— два файли;  
— папку для особової справи і конверт;      
— ідентифікаційний код (копія);           
— паспорт і ксерокопії 1-2 сторінок 

паспорта 

 
Найповнішу інформацію щодо етапів приймальної 

кампанії та роботу приймальної комісії можна знайти на 
нашому сайті www.chiti.uch.net 

Адреса університету:  
18006, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460.  

Приймальна комісія: перший корпус, кімн. 102, 
тел. (0472) 73-02-23. 


