
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання для вступників на основі повної загальної середньої освіти за 

денною формою навчання: 
 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних  

документів  

з 01 липня – 29 серпня 

2022 р. 

Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022 р. 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які 

вступають на основі індивідуальної усної співбесіди або  

творчого конкурсу 

05 серпня 2022 р. 

 о18.00 год. 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які 

вступають на основі сертифікату національного 

мультипредметного тесту або сертифікатів ЗНО 2019 – 

2021 р. р. 

31 серпня 2022 р.  

о 18.00 год. 

Творчі конкурси, індивідуальні усні співбесіди  на місця 

регіонального замовлення (в кілька потоків) 

08 серпня – 16 серпня  

2022 р. 

Додатковий прийом документів для здобуття фахової 

передвищої освіти виключно за кошти фізичних або 

юридичних осіб  

06 серпня – 29 серпня  

2022р. 

Додаткові сесії творчих конкурсів, індивідуальних усних 

співбесід  на місця за кошти фізичних та/ або юридичних 

осіб  

09 серпня – 30 серпня  

2022 р. 

Оприлюднення рейтингового  списку  осіб, рекомендованих 

до зарахування за результатами співбесіди, з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними права 

на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра за регіональним замовленням  

не пізніше 12.00 год. 

01 вересня 2022 р. 

 

Виконання вимог до зарахування на місця регіонального 

замовлення  

до 12.00 год. 

06 вересня 2022 р. 

Зарахування вступників на місця регіонального замовлення 
не пізніше 12.00 год. 

08 вересня 2022 р. 

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних 

осіб 

не пізніше 12.00 год. 

16 вересня 2022 р. 

Оприлюднення рейтингового  списку  вступників, які 

вступають за додатковим прийомом виключно за кошти 

фізичних або юридичних осіб 

не пізніше 

02 вересня 2022 р. 

Виконання вимог до зарахування вступників, які вступають 

за додатковим прийомом виключно за кошти фізичних або 

юридичних осіб 

06 вересня 2022 р. 

Зарахування вступників, які вступають за додатковим 

прийомом виключно за кошти фізичних або юридичних 

осіб 

не пізніше 

17 вересня 2022 р. 

Переведення на вакантні місця  регіонального замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб (у межах цих Правил прийому) 

не пізніше 26 вересня 

2022  

 


