
ІІI. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного 
відбору та зарахування на навчання 

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної 
середньої освіти проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма навчання 

Навчання без відриву 
від виробництва 
(заочна форма 
навчання) 

вступники на основі освіти 
базової 
загальної 
середньої 

повної загальної середньої та 
ОКР кваліфікований робітник 

Початок прийому заяв та 
документів 

10 липня 2015 р. 10 липня 2015 р. 

Закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які мають 
право складати вступні 
випробування, що проводить 
вищий навчальний заклад 

24 липня 2015 р. 
о 18 годині 

24 липня 2015 р.  
о 18 годині 

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

 
01 серпня 
2015 р. 
о 12 годині 

01 серпня 2015 р. 
о 12 годині 

Строки проведення вищим 
навчальним закладом вступ-
них випробувань 

з 25 липня до 01 серпня 
2015 р. 

з 25 липня  
до 01 серпня 2015 р. 

Дата та час оприлюднення 
рейтингового списку 
вступників та термін дії 
рекомендації 

перший – не пізніше 
12 год. 02 серпня 2015 р.  
до 18 год. 05 серпня 
2015 р. 
другий – не пізніше 12 
год. 
07 серпня 2015 р. до 18 
год. 
07 серпня 2015 р. 

перший – не пізніше 
12 год. 02.08.2015 р. 
до 18 год. 05.08.2015 р.; 
другий – не пізніше 
12 год. 07 серпня 
2015 р. 
до 18 год. 07 серпня 
2015 р. 

Терміни зарахування 
вступників 

за державним 
замовленням – не пізніше 
12 год. 08 серпня;  
за кошти фізичних та 
юридичних осіб – після 
зарахування на місця 
державного замовлення 
відповідного напряму – не 
пізніше 14 серпня 

за державним замов-
ленням – не пізніше 
12 год. 08 серпня;  
за кошти фізичних та 
юридичних осіб – після 
зарахування на місця 
державного замовлення 
відповідного напряму – 
не пізніше 14 серпня 



2. Порядок роботи відбіркової комісії:  
Щодня, крім вихідних, з 09 год. до 17 год. Обідня перерва з 12 год. до 13 год. 
В період з 10 липня по 26 серпня 2015 р. з 09 год. до 18 год. без вихідних днів. 

 


