
Графік роботи приймальної комісії

Дні тижня Години

понеділок 9.00-18.00

вівторок 9.00-18.00

середа 9.00-18.00

четвер 9.00-18.00

п’ятниця 9.00-18.00

субота 9.00-18.00

неділя вихідний

Додаткова інформація за телефон (097) 779-73-50

під час вступної кампанії з 29.06 по 13.07

Дні тижня Години

понеділок 9.00-18.00

вівторок 9.00-18.00

середа 9.00-18.00

четвер 9.00-18.00

п’ятниця 9.00-18.00

субота 9.00-14.00

неділя вихідний

під час вступної кампанії з 14.07 по 14.08



На основі базової загальної середньої освіти (9 клас) за 
денною формою здобуття освіти

Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання

вступники на основі базової загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів 29 червня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів 13 липня 2021 року о 18:00 год

Строки проведення вступних іспитів, творчих конкурсів

та співбесід 14-24 липня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, 

рекомендованих до зарахування  не пізніше: 12:00 год 27 липня 2021 року

Зарахування вступників відбувається:

- за державним або регіональним замовленням;

- за кошти фізичних або юридичних осіб;

- додаткове зарахування

не пізніше 18:00 год 31 липня 2021 року

не пізніше ніж 03 серпня 2021 року

не пізніше ніж 31 серпня 2021 року



На основі повної загальної середньої освіти (11клас) за 
денною формою здобуття освіти
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження

необхідних документів 01.07 – 13.07

Прийом заяв та документів 14.07 – 26.07 (на основі вступних іспитів) до 18:00

14.07 – 02.08 (на основі ЗНО) до 18:00

Вступні іспити: 01.07-13.07 (бюджет)

14.07-02.08 (контракт)

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають

виконати вимоги до зарахування до 12:00 год 09 серпня 2021 року

Зарахування вступників відбувається:

- за державним або регіональним замовленням;

- за кошти фізичних або юридичних осіб;

- додаткове зарахування

не пізніше 12:00 год 14 серпня 2021 року

не пізніше 12:00 год 20 серпня 2021 року

не пізніше 30 вересня 2021 року



На основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 
робітника та всіх інших категорій вступників

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

вступники на основі повної загальної 

(профільної) середньої освіти*

вступники на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника**

Прийом заяв та документів,

передбачених розділом VI цих Умов 13 липня – 02 серпня 2021 року 
13 липня – 09 серпня 2021 

року

Вступні іспити проводяться:

- для вступників, які вступають на місця

державного або регіонального замовлення;

- для вступників за кошти фізичних та/або

юридичних осіб.

-
10 – 12 серпня (включно) 2021 

року

03 – 05 серпня (включно) 2021 року

Зарахування вступників відбувається:

- за державним або регіональним

замовленням;

- за кошти фізичних або юридичних осіб;

- додаткова сесія.

-

не пізніше 12:00 год 14 серпня 

2021 року

10 серпня 2021 року

не пізніше 15 вересня 21 року


