
4. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО 

ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

4.1 орядок роботи Приймальної комісії коледжу для прийому вступників з 

11 липня по 15 серпня 2016р.: 

 з понеділка по п’ятницю – з 900 до 1700 (без обідньої перерви); 

 по суботах – з 900 до 1300 (без обідньої перерви); 

 20 та 27 липня та 05 серпня – з 0900 до 1800 (без обідньої перерви); 

 28 липня 01, та 06 серпня – з 1200 до 1700 (без обідньої перерви); 

 по неділях та святкових днях – вихідні дні. 

4.2 Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на на-

вчання вступників на основі базової та повної загальної середньої 

освіти проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної компанії 

Денна форма навчання 
Заочна форма нав-

чання 

вступники на основі освіти 

базової за-
гальної 

середньої 

повної за-
гальної се-

редньої 

повної загальної се-
редньої 

Початок прийому заяв та 
документів 11 липня 11 липня 

Закінчення прийому заяв 
та документів від осіб, які 
мають складати вступні 

випробування 

1800 20 липня 1800 20 липня 

Закінчення прийому заяв 
та документів від осіб, які 
не складають вступних ви-

пробувань 

– 
1800  

27 липня 

1800  

27 липня 

Строки проведення вступ-
них випробувань 

з 21 по 27 

липня 

з 21 по 28 

липня 
з 21 по 28 липня 

Термін оприлюднення рей-
тингових списків вступни-
ків із зазначенням рекоме-
ндованих до зарахування 

на місця державного замо-
влення 

не пізніше 

1200 

28 липня 

не пізніше 

1200 

01 серпня 

не пізніше 1200 

01 серпня  

Закінчення строку вибору 

вступниками місця нав-

чання 

на місця за кошти державного бюджету – не 
пізніше 1800 05 серпня  

на місця за кошти фізичних та юридичних 
осіб – не пізніше 10 серпня 

Терміни зарахування всту-

пників на навчання 

на місця за кошти дер-
жавного бюджету – не 

пізніше 1200  

на місця за кошти 
державного бюджету 
– не пізніше 10 серп-



06 серпня ня 
за кошти фізичних та 

юридичних осіб 
за умови виконання на-
бору за кошти держав-
ного бюджету за відпо-
відною спеціальністю 

(спеціалізацією) 
– не пізніше 12 серпня  

за кошти фізичних та 
юридичних осіб 

після зарахування на 
місця державного за-
мовлення відповідної 

спеціальності 
– не пізніше 14 серп-

ня  

 

4.3 Прийом заяв і документів, фахове вступне випробування, що про-

водить коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника (за спорідне-

ною спеціальністю), а також молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліс-

та, магістра (здобутого за іншою спеціальністю/напрямом підготовки) про-

водиться в такі строки: 

Етапи вступної компанії 
Денна форма навчан-

ня 

Заочна форма нав-

чання 

Початок прийому заяв та до-

кументів 
11 липня  11 липня 

Закінчення прийому заяв та 

документів  
1800 20 липня 1800 20 липня 

Строки проведення фахових 

вступних випробувань 
з 21 по 28 липня з 21 по 28 липня 

Термін оприлюднення рейти-

нгових списків вступників 

не пізніше 1200 

02 серпня  

не пізніше 1200 

02 серпня  

Термін оприлюднення списків 

вступників, рекомендованих 

до зарахування 

перший – не пізніше 
1200 
01 серпня; 

оновлений – не пізніше 
1200 
07 серпня  

перший –  
не пізніше 1200 
01 серпня; 

оновлений –  
не пізніше 1200 
07 серпня  

Закінчення строку вибору 

вступниками місця навчання 
1800 05 серпня 1800 05 серпня 

Терміни зарахування вступ-

ників 

на місця за кошти державного бюджету 

– не пізніше 06 серпня 

за кошти фізичних та 
юридичних осіб 

за умови виконання 
набору за кошти дер-
жавного бюджету за 

відповідною спеціаль-
ністю (спеціалізацією) 
– не пізніше 12 серпня 

за кошти фізичних та 
юридичних осіб 

за умови виконання 
набору за кошти дер-
жавного бюджету за 
відповідною спеціа-
льністю (спеціаліза-

цією) 
– не пізніше 12 серп-



ня 

 


