ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:
понеділок – п’ятниця з 900 до 1800
субота – з 900 до 1700
неділя – вихідний
Обідня перерва за стрічковим графіком

Порядок і строки прийому заяв і документів, проведення співбесід,
вступних випробувань, конкурсного відбору та строки
зарахування вступників:
Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів від осіб,
які мають право складати вступні випробування
та співбесіди у коледжі
Строки проведення співбесід
Строки проведення вступних випробувань
Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників, які вступають на основі вступних
випробувань (у т.ч. за співбесідою, квотою-1)
Термін виконання вимог до зарахування
вступників (подання оригіналів документів)
Терміни зарахування вступників
Термін переведення на вакантні місця
державного замовлення осіб, які зараховані на
навчання за кошти фізичних або юридичних
осіб

Денна форма навчання
на основі базової загальної середньої
освіти

01 липня
о 1800 годині 14 липня
15 липня – 17 липня
15 липня – 22 липня
не пізніше 1200 години
24 липня
до 1200 години 29 липня
за державним
за кошти фізичних
замовленням – та юридичних осіб –
не пізніше 1200
не пізніше
години 31 липня
30 серпня
не пізніше 07 серпня

Етапи вступної кампанії

Реєстрація електронних кабінетів
вступників, завантаження додатків до
документів про повну загальну середню
освіту
Початок прийому заяв та документів

Денна форма навчання
на основі повної загальної середньої освіти

з 29 червня до 1800 години 25 липня
(за бажанням)

12 липня
- співбесіди та вступних
о 1800 годині
випробувань
01 серпня
Закінчення прийому заяв від осіб, які
- сертифікатів
вступають на основі:
о 1800 годині
зовнішнього незалежного
08 серпня
оцінювання
- співбесід
02 серпня – 04 серпня
Строки проведення
- вступних
02 серпня – 07 серпня
випробувань
- за державним
не пізніше 1200 год
замовленням
05 серпня
- виконання
Термін оприлюднення рейтингового
вступниками вимог до
до 1800 години
списку рекомендованих до зарахування за
зарахування (подання
07 серпня
результатами співбесіди:
оригіналів документів)
- зарахування цієї
не пізніше 1200
категорії вступників
години 08 серпня
- за державним
не пізніше 1200 год
замовленням
09 серпня
Термін оприлюднення рейтингового
- виконання
списку рекомендованих до зарахування
вступниками вимог до
до 1800 год
на основі сертифікатів ЗНО, вступних
зарахування (подання
12 серпня
іспитів та за квотами-1:
оригіналів документів)
- зарахування цієї
не пізніше
00
категорії вступників
12 год 14 серпня
- за кошти фізичних та
не пізніше
00
юридичних осіб
12 год 09 серпня
- виконання
Термін оприлюднення рейтингового
вступниками вимог до
до 1200 год
списку рекомендованих до зарахування:
зарахування (подання
14 серпня
оригіналів документів)
- зарахування цієї
не пізніше
категорії вступників
30 вересня
Термін переведення на вакантні місця
державного замовлення осіб, які
не пізніше 21 серпня
зараховані на навчання за кошти
фізичних або юридичних осіб

