
ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
 

Для вступників, які вступають на перший курс для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової 

середньої освіти за денною формою навчання, проводиться у такі терміни: 
 

№  Етапи вступної кампанії Термін 

Вступ на І курс на основі базової середньої освіти 

(на денну форму навчання) 

1. 
Початок реєстрації електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних документів 

23 червня 2022 

року 

2. 
Закінчення реєстрації електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних документів 

31 жовтня 2022 

року 

3. 
Початок прийому заяв та документів  30 червня 2022 

року 

4. Закінчення прийому заяв та документів  

13 липня 2022 

року 

о 18:00 годині 

5. 
Терміни проведення творчих конкурсів 14-21 липня  

2022 року 

6. 

Терміни оприлюднення  рейтингового списку 

вступників, які вступають на основі 

творчого  конкурсу із зазначенням рекомендованих 

до зарахування формується на основі конкурсного 

балу за кожною конкурсною пропозицією з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними 

права на здобуття фахової передвищої освіти за 

регіональним замовленням  

 

не пізніше  

12:00 години 

26 липня 2022 

року 

 

7. 

Термін виконання вимог до зарахування 

вступниками, які отримали рекомендації до 

зарахування на місця регіонального замовлення  

до 12:00 години 

28 липня 2022 

року 

8. 
Зарахування вступників за регіональним 

замовленням 

не пізніше  

18:00 години 

30 липня 2022 

року 

9. 
Зарахування вступників за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

не пізніше  

03 серпня 2022 

року 

10. 

Переведення на вакантні місця регіонального 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб на основі базової 

середньої освіти 

не пізніше  

08 серпня 2022 

року 

  



ДОДАТКОВИЙ НАБІР 

                   

№  Етапи вступної кампанії Термін 

Вступ на І курс на основі базової середньої освіти 

(на денну форму навчання) ДОДАТКОВИЙ НАБІР 

1. 
Початок реєстрації електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних документів 

23 червня 2022 

року 

2. 
Закінчення реєстрації електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних документів 

31 жовтня 2022 

року 

3. 
Початок прийому заяв та документів  05 вересня 2022 

року 

4. Закінчення прийому заяв та документів  
18 вересня 2022 

року 

5. 
Терміни проведення творчих конкурсів 19-23 вересня  

2022 року 

6. 

Термін виконання вимог до зарахування 

вступниками, які отримали рекомендації до 

зарахування на місця регіонального замовлення  

29 вересня 2022 

року 

7. 
Зарахування вступників за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

не пізніше  

30 листопада 2022 

року 

  

 

 

 

 

  



Для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої 

(профільної) освіти за денною формою здобуття освіти на ІІ курс з 

нормативним терміном навчання на вакантні місця в межах ліцензійного 

обсягу за кошти фізичних або юридичних осіб: 
 

№  Етапи вступної кампанії Термін 

Вступ на ІІ курс на основі повної загальної середньої (профільної) освіти 

(на денну форму навчання) 

1. 
Початок реєстрації електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних документів 

01 липня 2022 

року 

2. 
Початок прийому заяв та документів, 

передбачених розділом VІ цих Правил  

14 липня 2022 

року 

4. 

Закінчення прийому заяв та документів  05 серпня 2022 

року 

о 18:00 годині 

5. 
Терміни проведення творчих конкурсів 

 

з 08 по 16 серпня 

2022 року 

6. 
Терміни оприлюднення  рейтингового списку 

вступників 

не пізніше 

01 вересня 2022 

року 

7. 
Зарахування вступників за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

 

не пізніше 

16 вересня 2022 

року о 12:00 

  

 


