
Етапи вступноi кампанii Щенна форма
навчаннrI

Заочна форма навчання

на ocнoвi повноТ загальноТ середньоI освiти

Початок прийому заяв та документiв 14 липня 2021 року trб лигtня 2021 року
Закiнчення прийому заяв та
документiв вiд осiб, якi мають право
складати вступнi iспити, що
проводить коледж та проходити
спiвбесiду

26 лппня 2a2I року

(
о 18.00 годинi

Закiнчення прийому заяв та
документiв вiд осiб, якi вступають
тiльки на ocнoBi сертифiкатiв
зовнlшнъого незаIIежного оцlнювання

о 18.00 годинi

02 серпня 2021 року
15 серпня 202I року

Строки шроведення коледжем
спiвбесiд

24-29 липня 202]r

року

06-11серпня202|
року

Строки проведеннrI коледжем
вступних iспитiв на мiсця державного
заI\4овлення

01 - 1З липня

2а21 року

С9-15 серпня

2В2| року

Строки проведеннrI коледжем
вступних iспитiв на мiсця за кошти
фiзичних таlабо юридичних осiб

14 липня -20 липня

2021 року

С9-15 серпня

2а21 року

TepMiH оприлюднення рейтингового
списку вступникiв рекомендованих
до зарахування за результатами
спiвбесiди

не пiзнiше 12.00
гсдрlни 05 серпня

2a2l рOку

не пiзнiцrе 12.00 години
1Т серпrrя 2а2| року

Термiни зарахування за результатами
спiвбесiди

не пiзнiше 12.00
години 07 серпня

2021 року

не пiзнiше 12.00 години
19 серпня 202I року

TepMiH оприлюднення рейтингового
списку вступникiв, якi вступають на
ocHoBi сертифiкатiв зовнiшнього
незЕLIIежного оцiнювання та вступних
iспитiв (у тому числi, за квотами-1)

не пiзнiше 12.00
години 05 серпня

2а2| року

не пiзнirпе 12.00 години
l 7 серпня 2а2\ року

Термiни зарахуванIuI вступникiв, якi
вступають на ocнoBi сертифiкатiв
зовнiшнього незanrежного оцiнювання
та вступних iспитiв (у тому числi, за
квотами-1)

за державним
заNIовленням - не
пiзнiцrе 12.00

години 14 серпня
2021 року;

за к0IIIти фiзичних

за державним
замовленням - не
пiзллilт:е 19 серпня

2а2| року;

за кошIти фiзичних та
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08 серпня 202\ року



та юридичних осiб -
не пiзнiше 12.00

години 20 серпня
2021 року
(додаткове

зарахyва,ння на
вiльНi мiсця за
кошти фiзичних та
юридичних осiб не
пiзнiше

З0 вересня2а2\

року)

юридичних осiб - не
пiзнiше З0 листопада
202i року

на ocнoвi диплому квалiфiкоЕаного робiтника,
молодшого спецiалiста, бакалавра,

спецiалiста, пяагiстра

Початок прийому заяв та документiв 16 липня 2021 року trб липня 202I року

Закiнчення прийому заяв та

документiв
i5 серпня 2021

рOку
15 серпня 202\ року

Строки проведення коледжем

фахових вступних випробуванъ
|6-22 серпня

2а2\ року

16-22 серпня

iJ021 року

TepMiH оприлюднення рейтингового
списку вступникiв

не пiзнiше 12.00
години 2З серпня

2а2| року

не пiзнitпе 12"00 години
2З серrrня2а21 року

Термiни зарахування вступникiв за державним
замовле}iням - не

пiзнiше 15 вересня
2021 року;

за кOшти фiзичних
та юридичних осiб

- не пiзнiшrе З0
листопада

2а2\ року

за де-рхtа.вним
замов.]тенняN4 - не
пiзнiше 2б серпня2021

року;

за коIIIти фiзичних та
юридичних осiб - не
пiзнiшrе ЗtJ листопада

2021 року
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