
ПРИЙОМ ЗАЯВ, ДОКУМЕНТІВ,  

ВСТУПНІ ІСПИТИ,КОНКУРСНИЙ ВІДБІР  

ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ВСТУПНИКІВ 

 НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ(11кл) 

 

Етапи вступної кампаніі Денна форма навчання 

 

Реєєстрація електронних кабінетів 

 

з 1 липня 

Реєєстрація абітурієнтів на 

складання вступних іспитів на 

місця регіонального замовлення 

(бюджет) 

 

з 07 червня по 30 червня 

Вступні іспити  для вступників, які 

вступають на місця регіонального 

замовлення (бюджет) 

з 01 по 13 липня 

Початок прийому заяв та документів 14 липня 

 

Проведення медичних оглядів не пізніше дня, що передує дню 

завершення прийому заяв 

 

Закінчення прийому заяв та 

документів для осіб, які вступають на 

основі співбесіди або вступних 

іспитів, що проводить коледж 

26 липня до 18.00 

Закінчення прийому заяв та 

документів для осіб, які вступають  

тільки на основі сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання 

 

 02 серпня до 18.00 

Сроки проведення коледжем 

вступних іспитів для вступників на 

місця регіонального замовлення  

 

з 01 до 20 липня включно 

Проведення співбесід  

 

з 24 до 29 липня включно 

Додаткова сесії іспитів для 

вступників, які вступають на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних 

осіб (контракт) 

 

 

 

з 14 липня по 02 серпня   



1. Оприлюднення списків осіб, 

рекомендованих до 

зарахування за результатами 

співбесіди та за квотами-2 

(бюджет) 

2. Виконання вимог до 

зарахування на місця 

державного замовлення, а 

також подання  письмової  

заяви  про виключення з 

конкурсу на інші місця 

державного замовлення. 

3. Зарахування цієї категорії 

вступників за державним 

замовленням  

 

не пізніше 12:00 год 05 серпня. 

 

 

 

 

 

до 18:00 год 06 серпня 

 

 

 

 

 

 не пізніше 12:00 год 07 серпня 

 

1. Оприлюднення списків осіб, 

рекомендованих до 

зарахування на  основі 

сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання та 

вступних іспитів (у тому 

числі за квотами-1), із 

зазначенням рекомендованих 

до зарахування 

2. Виконання  вимог до 

зарахування на місця 

регіонального замовлення  

3. Зарахування вступників 

відбувається: 

- за регіональним замовленням  

 

- за кошти фізичних або 

юридичних осіб 

 

- додаткове зарахування на 

вільні місця за кошти фізичних 

та юридичних  

 

 

 

 

не пізніше 12:00 год 05 серпня 

 

 

 

 

 

 

до 12:00 год 09 серпня 

 

 

 

не пізніше 12:00 год 14 серпня 

 

 

 не пізніше 12:00 год 20 серпня 

 

 

не пізніше 30 вересня 

 

Переведення на вакантні місця 

регіонального замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб 

 

не пізніше 20 серпня 

 

 

 



ПРИЙОМ ЗАЯВ, ДОКУМЕНТІВ, 

ВСТУПНІ ІСПИТИ,КОНКУРСНИЙ ВІДБІР  

ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ВСТУПНИКІВ  

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ(9кл) 

 

Етапи вступної кампаніі Денна форма навчання 

 

Прийом заяв та документів з 29 червня по 13 липня 18.00 

 

Вступні іспити  з 14 липня по 24 липня 

 

Оприлюднення рейтингового списку 

рекомендованих до зарахування 

 

27 липня до 12.00 

Виконання вимог до зарахування 29 липня до 12.00 

 

Зарахування: 

- за регіональним замовленням 

(бюджет)  

- за кошти фізичних або 

юридичних осіб (контракт) 

 

 

не пізніще 31 липня 18.00 

 

не пізніще 31 серпня   

Переведення на вакантні місця 

регіонального замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб 

 

не пізніше 09 серпня 

 

Додатковий прийом документів для здобуття фахової передвищої освіти 

виключно за кошти фізичних або юридичних осіб   

 

Етапи вступної кампаніі Денна форма навчання 

 

Прийом заяв та документів 

 

з 14 липня по  28 липня 

Вступні іспити 

 

з 29 липня по 2 серпня 

Додаткове зарахування  

 

не пізніше 31 серпня 

 


