фаховий молодший бакалавр,
проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Початок
прийому
заяв
та
документів
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які мають
право складати вступні іспити, що
проводить коледж та проходити
співбесіду
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які вступають
тільки на основі сертифікатів
зовнішнього
незалежного
оцінювання
Строки
проведення
коледжем
співбесід, вступних іспитів на
місця державного замовлення
Термін
оприлюднення
рейтингового списку вступників
рекомендованих до зарахування за
результатами співбесіди
Терміни
зарахування
за
результатами співбесіди
Термін
оприлюднення
рейтингового списку вступників,
які
вступають
на
основі
сертифікатів
зовнішнього
незалежного
оцінювання
та
вступних іспитів (у тому числі, за
квотами-1)
Терміни зарахування вступників,
які
вступають
на
основі
сертифікатів
зовнішнього
незалежного
оцінювання
та
вступних іспитів (у тому числі, за
квотами-1)

ступеня

бакалавра,

спеціаліста,

магістра

Денна форма
Заочна форма
навчання
навчання
на основі повної загальної середньої освіти
14 липня 2022 року

21 липня 2022 року

о 18.00 годині
26 липня 2022 року

11 серпня 2022 року

о 18.00 годині
03 серпня 2022 року

19 серпня 2022 року

21 липня – 02 серпня 12 – 18 серпня 2022
2022 року
року
не
пізніше
12.00 не пізніше 12.00
години 05 серпня 2022 години 19 серпня
року
2022 року
не
пізніше
12.00 не пізніше 12.00
години 08 серпня 2022 години 20 серпня
року
2022 року
не
пізніше
12.00 не пізніше 12.00
години 08 серпня 2022 години 20 серпня
року
2022 року
за
державним
замовленням – не
пізніше 12.00 години
15 серпня 2022 року;
за кошти фізичних та
юридичних осіб – не
пізніше 12.00 години
18 серпня 2022 року
(додаткове
зарахування на вільні
місця
за
кошти

за
державним
замовленням – не
пізніше 22 серпня
2022 року;
за кошти фізичних
та юридичних осіб –
не пізніше
30
листопада
2022
року

Початок
прийому
заяв
та
документів
Закінчення прийому заяв та
документів
Строки
проведення
коледжем
фахових вступних випробувань
Термін
оприлюднення
рейтингового списку вступників
Терміни зарахування вступників

фізичних
та
юридичних осіб не
пізніше
30 вересня 2022 року)
на
основі
диплому
кваліфікованого
робітника,
молодшого
спеціаліста,
бакалавра, спеціаліста, магістра
18 липня 2022 року

18 липня 2022 року

16 серпня 2022 року

16 серпня 2022 року

17-23 серпня
2022 року
не пізніше 12.00
години 25 серпня
2022 року
за
державним
замовленням – не
пізніше 26 вересня
2022 року;
за кошти фізичних та
юридичних осіб – не
пізніше 30 листопада
2022 року

17-23 серпня
2022 року
не пізніше 12.00
години 25 серпня
2022 року
за
державним
замовленням – не
пізніше 26 вересня
2022 року;
за кошти фізичних та
юридичних осіб – не
пізніше 30 листопада
2022 року

4) Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами

співбесіди, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або
регіонального замовлення до 18:00 год. 06 серпня, а також подати письмову заяву
про виключення з конкурсу на інші місця державного або регіонального
замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним або регіональним
замовленням відбувається не пізніше 12:00 год. 08 серпня. Зараховані особи
впродовж 08 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного або
регіонального замовлення;
вступники, які отримали рекомендації до зарахування на основі
5)
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому
числі за квотами-1)повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного
або регіонального замовлення до 12:00 год. 11 серпня;
6) переведення на вакантні місця державного або регіонального
замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних
осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах цих
Правил), проводиться не пізніше 22 серпня.

