
Строки прийому документів, конкурсу сертифікатів,вступних 

випробувань та зарахування вступників на основі повної загальної 

середньої освіти (після 11 класу) 

 

№ 

п/п Етапи вступної компанії 
Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

1 Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів 

01 липня - 30 серпня 

2019 року 
- 

2 Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року 15 липня 2019 року 

3 Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які вступають на 

основі співбесіди, вступних 

випробувань 

о 18.00 годині 22 

липня 2019 року 

о 18.00 годині 09 

серпня 2019 року 

4 Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які вступають на 

основі сертифікатів ЗНО 

о 18.00 годині 29 

липня 2019 року 

о 18.00 годині 14 

серпня 2019 року 

5 Строки проведення:   

 

- вступних випробувань 

23 липня – 28 липня 

2019 року 

10 серпня – 15 

серпня 2019 року 

 

- співбесіди 

23 липня – 25 липня 

2019 року 
- 

6 Термін оприлюднення:   

 - списку осіб рекомендованих до 

зарахування за результатами 

співбесіди 

не пізніше 12.00 

години 01 серпня 

2019 року 

не пізніше 12.00 

години 16 серпня 

2019 року 

 - рейтингового списку вступників 

(крім тих, хто проходив співбесіду) 

не пізніше 12.00 

години 01 серпня 

2019 року 

не пізніше 12.00 

години 18 серпня 

2019 року 

7 Терміни виконання вимог:   

 - вступниками які проходили 

співбесіду та отримали рекомендації 

до зарахування за кошти державного 

бюджету 

до 18.00 години 03 

серпня 2019 року 
- 

 - вступниками (крім тих, хто 

проходив співбесіду), які отримали 

рекомендації до зарахування за 

кошти державного бюджету 

до 12.00 години 05 

серпня 2019 року 
- 

8 Терміни зарахування:   

 - вступників, які проходили 

співбесіду 

за державним 

замовленням не 

пізніше 12.00 години 

04 серпня 2019 року 

не пізніше 12.00 

години 20 серпня 

2019 року 

 - вступників, крім тих, хто проходив 

співбесіду) 

за державним 

замовленням – не 

пізніше 12.00 години 

06 серпня 2019 року 

- 

  за кошти фізичних та 

юридичних осіб після 

зарахування на місця 

за кошти фізичних 

та юридичних осіб - 

не пізніше 30 серпня 



державного 

замовлення  

відповідної 

спеціальності - не 

пізніше 12.00 години 

16 серпня 2019 

року(додаткове 

зарахування на вільні 

місця за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб не 

пізніше 30 вересня) 

2019 року 

9 Переведення на вакантні місця 

державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти 

фізичних і юридичних осіб 

не пізніше 20 серпня 

2019 року 
- 

 


