
СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО 

ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ  

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО 

БАКАЛАВРА 

(на основі повної загальної середньої освіти, сертифікатів ЗНО або вступних 

іспитів) 

 

ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ 

 Етапи вступної кампанії Строки прийому заяв і 

документів 

Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників з 01 липня по 30 вересня 2022 

Основні етапи вступної кампанії 

Початок прийому заяв та документів  14 липня 2022 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

вступають на основі співбесіди або вступних іспитів  

о 18.00 год  

26 липня 2022 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання (ЗНО)  

о 18.00 год  

03 серпня 2022 

Додатковий набір виключно за кошти фізичних та юридичних осіб: 

ІІ етап (додатковий набір) з 27 липня по 22 серпня 2022 

ІІІ етап (додатковий набір) з 29 серпня по 23 вересня 2022 

Строки проведення 

Співбесіди: з 21 липня по 02 серпня 2022 

Вступних іспитів: 

на місця державного замовлення (І потік) з 21 по 27 липня 2022 

на місця за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб (ІІ потік): 

І етап з 28 липня по 02 серпня 2022 

ІІ етап (додатковий набір) з 15 по 22 серпня 2022 

ІІІ етап (додатковий набір) з 16 по 23 вересня 2022 

Оприлюднення списку рекомендованих на навчання 

за співбесідами та квотою-2: 

на місця державного замовлення  до 12.00 год 05 серпня 2022 

за результатами вступних іспитів та сертифікатів ЗНО: 

на місця державного замовлення не пізніше 12.00 години 

08 серпня 2022 

на місця за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб: 

І етап до 12 серпня 2022 

ІІ етап (додатковий набір) до 22 серпня 2022 

ІІІ етап (додатковий набір) до 23 вересня 2022 

Терміни виконання вимог для зарахування 

за результатами співбесіди та квотою-2 

на місця державного замовлення до 18.00 годин 06 серпня 2022 

за результатами вступних іспитів та сертифікатів ЗНО : 

на місця державного замовлення до 12.00 год 11 серпня 2022 

на місця за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб: 

І етап до 17 серпня 2022 

ІІ етап (додатковий набір) до 26 серпня 2022 

ІІІ етап (додатковий набір) до 29 вересня 2022 



 Етапи вступної кампанії Строки прийому заяв і 

документів 

Зарахування вступників 

за результатами співбесід та квотою-2: 

на місця державного замовлення* не пізніше 12.00  

08 серпня 2022 

за результатами вступних іспитів та сертифікатів ЗНО: 

на місця державного замовлення не пізніше 12.00 год 

 15 серпня 2022 

на місця за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб: 

І етап не пізніше 12.00 год 

 18 серпня 2022 

ІІ етап (додаткове зарахування) до 30 серпня 2022 

ІІІ етап (додаткове зарахування) до 30 вересня 2022 

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, 

які зараховані на навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти 

не пізніше 22 серпня 2022 

*Зараховані особи впродовж 08 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного 

замовлення. 

 

ЗАОЧНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ 

Етапи вступної кампанії Терміни проведення сесій вступної кампанії 

І сесія ІІ сесія ІІІ сесія ІV сесія V сесія 

Реєстрація та робота електронних 

кабінетів вступників 

з 01 липня по 30 вересня 2022 

Основні етапи вступної кампанії 

Початок прийому заяв та  

документів  

14 липня 

2022 

27 

липня 

2022 

29 серпня 

2022 

26 

вересня 

2022 

31 жовтня 

2022 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які вступають 

на основі вступних іспитів  

о 18.00  

26 липня 

2022 

до 22 

серпня 

2022 

до 23 

вересня 

2022 

до 21 

жовтня 

2022 

до 23 

листопада 

2022 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які вступають 

тільки на основі сертифікатів 

зовнішнього незалежного 

оцінювання (ЗНО)  

о 18.00  

03 серпня 

2022 

до 22 

серпня 

2022 

до 23 

вересня 

2022 

до 21 

жовтня 

2022 

до 23 

листопада 

2022 

Строки проведення 

Строки проведення вступних 

іспитів на місця за рахунок коштів 

фізичних або юридичних осіб  

з 21 

липня  

по 02 

серпня 

2022 

до 22 

серпня 

2022 

до 23 

вересня 

2022 

до 21 

жовтня 

2022 

до 23 

листопада 

2022 

Оприлюднення списку рекомендованих на навчання 

за результатами вступних іспитів та сертифікатів ЗНО: 

за рахунок коштів фізичних або 

юридичних осіб 

до 12 

серпня 

2022 

до 22 

серпня 

2022 

до 23 

вересня 

2022 

до 21 

жовтня 

2022 

до 23 

листопада 

2022 

Терміни виконання вимог для зарахування 

за результатами вступних іспитів та сертифікатів ЗНО: 



Етапи вступної кампанії Терміни проведення сесій вступної кампанії 

І сесія ІІ сесія ІІІ сесія ІV сесія V сесія 

за рахунок коштів фізичних або 

юридичних осіб 

до 17 

серпня 

2022 

до 26 

серпня 

2022 

до 29 

вересня 

2022 

до 27 

жовтня 

2022 

до 28 

листопада 

2022 

Зарахування вступників 

за результатами вступних іспитів та сертифікатів ЗНО: 

за рахунок коштів фізичних або 

юридичних осіб 

не 

пізніше 

12.00 год 

18 серпня 

2022 

до 30 

серпня 

2022 

до 30 

вересня 

2022 

до 28 

жовтня 

2022 

до 30 

листопада 

2022 

 

 

 


