
ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 

Терміни подання заяв, проведення іспитів, виконання умов  та зарахування 

вступників для отримання освітньо-професійного ступеня                      

«Фаховий молодший бакалавр» у 2022 році 

 Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі базової загальної 

середньої освіти проводиться в такі строки: 

 
 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма навчання 

вступники на основі базової 
загальної середньої освіти 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів 

 
з 23 червня 

 

Завантаження прийому заяв та документів з  30 червня 
 

Закінчення прийому заяв та документів                     о 18.00 годині 13 липня 
 

Строки проведення коледжем співбесіди  з 14 липня до 21 липня 
 

Оприлюднення рейтингового списку 
вступників із зазначенням рекомендованих 
до зарахування   

 
не пізніше 12.00 години 26 липня  

Вступники, які отримали рекомендації, 
повинні виконати вимоги до  зарахування 

 
до 12.00 години 28 липня 

 

Зарахування вступників за державним або 
регіональним замовленням 

 
не пізніше 18.00 години 30 липня 

 

Зарахування вступників за кошти фізичних та 
юридичних осіб 

не пізніше 03 серпня  

Переведення на вакантні місця державного 
(регіонального) замовлення осіб, які 
зараховані на навчання за кошти фізичних 
або юридичних осіб 

 
не пізніше 08 серпня 

Додаткове зарахування вступників за кошти 
фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 31 жовтня 

 

 

 

 

 

 



Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі повної загальної 

середньої освіти проводиться в такі строки: 

 

 
 

       Етапи вступної кампанії 

Денна форма навчання 

вступники на основі повної загальної 

середньої освіти 

Початок реєстрації електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних до 

документів 

 

01 липня   

Завантаження заяв та документів   з 14 липня 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які вступають тільки на основі  

індивідуальної усної співбесіди 

 

о 18.00 годині 05 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які вступають тільки на основі  

сертифікатів НМТ або ЗНО (2019-2021 р.р.) 

чи мотиваційного листа 

 

о 18.00 годині 31 серпня 

Строки проведення коледжем співбесіди з 8 серпня по 16 серпня (включно) 

Оприлюднення рейтингового списку 

вступників із зазначенням рекомендованих 

до зарахування за державним 

(регіональним) замовленням  

 

 

не пізніше 12.00 години 01 вересня 

Вступники, які отримали рекомендації, 

повинні виконати вимоги до зарахування   

на місця державного або регіонального 

замовлення 

 

до 12.00 години 06 вересня 

Зарахування вступників за державним або 

регіональним замовленням   

 

не пізніше 12.00 години  08 вересня 

Зарахування вступників за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

 

не пізніше 12.00 години 16 вересня 

Переведення на вакантні місця державного 

(регіонального) замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних 

або юридичних осіб 

 

не пізніше 26 вересня 

Додаткове зарахування на вільні місця за 

кошти фізичних та юридичних осіб 

 

не пізніше 30 листопада 

 


