СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО
ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ У 2020 РОКУ
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
ВСТУП НА ОСНОВІ ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 класів)

Етапи вступної кампанії

Терміни вступної кампанії
за
за кошти фізичних
регіональним та юридичних осіб
(на умовах контракту)
замовлення

Реєстрація
електронних
кабінетів
вступників, завантаження необхідних
з 01 серпня 2020 року
документів.
Прийом заяв та документів, передбачених
13 серпня 2020 року
розділом VІІ цих Правил прийому.
Закінчення прийому заяв та документів:
 від осіб, які вступають на основі
о 18.00 години
вступних іспитів.
22 серпня 2020 року
 від осіб, які вступають тільки на основі
о 18.00 години
сертифікатів зовнішнього незалежного
01 вересня 2020 року
оцінювання.
Строки проведення вступних іспитів та
23 – 29 серпня 2020 року
співбесіди.
Строки оприлюднення списку осіб,
рекомендованих
до
зарахування
за
не пізніше
результатами співбесіди, з повідомленням 12.00 години
–
про отримання чи неотримання ними права
03 вересня
здобуття освітньо-професійного ступеня
2020 року
фахового молодшого бакалавра.
Вступники, які отримали рекомендації до
зарахування за результатами співбесіди,
до 18.00 години
мають виконати вимоги до зарахування, а
04 вересня
–
також подати письмову заяву про
2020 року
виключення з конкурсу на інші місця
регіонального замовлення.
Терміни зарахування вступників за
не пізніше
результатами співбесіди.
12.00 години
–
07 вересня
2020 року*
Строки
оприлюднення
рейтингового
списку вступників, які вступають на
не пізніше
не пізніше
основі
сертифікатів
зовнішнього 12.00 години
12:00 години
незалежного оцінювання та вступних 03 вересня 2020
14 вересня 2020
іспитів (у тому числі, за квотами-1), із
року
року
зазначенням рекомендованих до зарахування
формується на основі конкурсного бала за

кожною
конкурсною
пропозицією
з
повідомленням про отримання чи неотримання
ними права здобувати на здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Вступники, які отримали рекомендації до
до 12.00 години
зарахування, мають виконати вимоги до
07 вересня 2020
зарахування, визначені розділом ХІ цих
року
Правил прийому.
Зарахування вступників.
не пізніше
12.00 години
13 вересня 2020
року

до 18.00 години
16 вересня 2020
року
не пізніше 12:00
години 19 вересня
2020 року
додаткове зарахування –

не пізніше
30 вересня 2020
року
Переведення на вакантні місця осіб, які
не пізніше
зараховані на навчання за кошти фізичних
12:00 год
–
або юридичних осіб (у межах цих Правил 21 вересня 2020
прийому).
року
* Зараховані особи впродовж 07 вересня 2020 року виключаються з
конкурсу на інші місця регіонального замовлення.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
ВСТУП НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 класів)

Етапи вступної кампанії
Реєстрація
електронних
кабінетів
вступників, завантаження необхідних
документів.
Прийом заяв та документів, передбачених
розділом VІІ цих Правил прийому.
Закінчення прийому заяв та документів:
 від осіб, які вступають на основі
співбесіди або вступних іспитів.
 від осіб, які вступають тільки на
основі сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання.
Строки проведення вступних іспитів та
співбесіди.
Строки оприлюднення рейтингового
списку вступників (у тому числі, за
співбесідою,
квотами-1),
із
зазначенням
рекомендованих до зарахування формується на
основі конкурсного бала за конкурсною пропозицією
з повідомленням про отримання чи неотримання
ними права здобувати освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста.

Терміни вступної кампанії
за
за кошти фізичних та
регіональним
юридичних осіб
замовлення
(на умовах контракту)
01 серпня 2020 року –
30 серпня 2020 року
17 серпня 2020 року
о 18.00 години
10 вересня 2020 року
о 18.00 години
15 вересня 2020 року
11 – 15 вересня 2020 року
не пізніше
12:00 години
16 вересня
2020 року

до 12.00 години
21 вересня 2020 року

Вступники, які отримали рекомендації
до 18.00 години
до зарахування, мають виконати вимоги
до 12.00 години
18 вересня 2020
до зарахування, визначені розділом ХІ
23 вересня 2020 року
року
цих Правил прийому.
Термін зарахування вступників.
не пізніше
не пізніше 24 вересня
12:00 години
2020 року
19 вересня
додаткове зарахування–
2020 року
не пізніше 30 вересня
2020 року
Переведення на вакантні місця осіб, які
не пізніше
зараховані на навчання за кошти 12.00 години
–
фізичних або юридичних осіб (у межах
25 вересня
цих Правил прийому).
2020 року

ВСТУП НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ
КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА

Етапи вступної кампанії

Терміни вступної кампанії
за
за кошти фізичних та
регіональним
юридичних осіб
замовлення
(на умовах контракту)

Прийом заяв та документів, передбачених
розділом VІІ цих Правил прийому.

17 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів.

о 18.00 години
10 вересня 2020 року

Строки проведення вступних іспитів та
фахового вступного випробування.
Строки оприлюднення рейтингового
списку
вступників,
із
зазначенням
рекомендованих до зарахування формується на
основі конкурсного бала за конкурсною
пропозицією з повідомленням про отримання чи
неотримання ними права здобувати освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

11 – 15 вересня 2020 року
не пізніше
12.00 години
16 вересня
2020 року

до 12.00 години
21 вересня 2020 року

Вступники, які отримали рекомендації
до 18.00 години
до зарахування, мають виконати вимоги
до 12.00 години
18 вересня 2020
до зарахування, визначені розділом ХІ
23 вересня 2020 року
року
цих Правил прийому.
Термін зарахування вступників.
не пізніше
не пізніше 24 вересня
12.00 години
2020 року
19 вересня
додаткове зарахування–
2020 року
не пізніше 30 вересня
2020 року
Переведення
на
вакантні
місця
не пізніше
регіонального замовлення осіб, які
12.00 години
зараховані на навчання за кошти
–
25 вересня
фізичних або юридичних осіб (у межах
2020 року
цих Правил прийому).

