ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
Для вступників на основі базової загальної середньої освіти
за денною формою навчання
№
1
2
3
4

5

6

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів у паперовій формі
Закінчення прийому заяв та документів від вступників
Проведення технікумом вступних екзаменів
Оприлюднення рейтингового списку вступників (у тому
числі за співбесідою, квотами – 1, із зазначенням
рекомендованих до зарахування на місця державного
(регіонального) замовлення
Виконання вступниками, які отримали рекомендації,
вимог до зарахування на місця державного
(регіонального) замовлення визначені пунктом 1 розділу
Х цих Правил
Зарахування вступників на денну форму навчання:
- за державним (регіональним) замовленням;
- за кошти фізичних та юридичних осіб.
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Переведення на вакантні місця державного
(регіонального) замовлення осіб, які зараховані на
навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на
основі базової загальної середньої освіти.

Терміни
02 липня
14 липня о 18.00
15 – 22 липня
24 липня
не пізніше 12.00
28 липня
до 12.00
30 липня не
пізніше 18.00
02 серпня
додатково не
пізніше 30 серпня
не пізніше 07
серпня

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
на денну форму навчання
№
Етапи вступної кампанії
1 Початок реєстрації електронних кабінетів вступників,
завантаження додатків до документів про повну загальну
середню освіту.
2 Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників,
завантаження додатків до документів про повну загальну
середню освіту.
3 Початок прийому від вступників заяв та документів
4 Закінчення прийому заяв та документів від вступників:
- для осіб, які вступають на основі вступних іспитів,
співбесіди;
- для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання.
5 Проведення технікумом
- вступних іспитів

6

7

8

- співбесід.
Оприлюднення рейтингового списку вступників та
результатами співбесід із зазначенням рекомендованих до
зарахування на місця державного (регіонального)
замовлення.
Оприлюднення рейтингового списку вступників на основі
сертифікатів ЗНО, вступних іспитів із зазначенням
рекомендованих до зарахування на місця державного
(регіонального) замовлення.
Зарахування вступників на денну форму навчання за
державним (регіональним) замовленням:
- за результатами співбесід;
- за результатами сертифікатів ЗНО, вступних екзаменів.
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Зарахування вступників на денну форму навчання за
кошти фізичних або юридичних осіб.

10 Переведення на вакантні місця державного (регіонального)
замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти
фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної
середньої освіти (у межах цих Правил).

Терміни
02 липня
25 липня
о 18.00
12 липня
01 серпня
о 18.00
08 серпня
о 18.00
02 – 07 серпня
02 – 04 серпня
05 серпня
не пізніше 12.00
09 серпня
не пізніше 12.00

08 серпня
не пізніше 12.00
14 серпня
не пізніше 12.00
17 серпня
не пізніше 12.00
додаткове
30 серпня
не пізніше
21серпня

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника на
денну форму навчання
№
1
2
3
4
5

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів у паперовій формі
Закінчення прийому заяв та документів
Проведення технікумом фахових випробувань
Оприлюднення рейтингового списку вступників та
результатами фахових випробувань
Зарахування вступників на денну форму навчання

Терміни
02 липня
23 серпня
24 – 27 серпня
28 серпня
30 серпня

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньокваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника
на заочну форму навчання
№
1
2
3
4

5

Етапи вступної кампанії
Початок прийому від вступників заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів від вступників.
Проведення технікумом фахових випробувань
Оприлюднення рейтингового списку вступників та
результатами співбесід або вступних іспитів із зазначенням
рекомендованих до зарахування.
Зарахування вступників на заочну форму навчання.

Терміни
25 липня
23 серпня
24 – 27 серпня
28 серпня
30 серпня

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ
для абітурієнтів вступу 2018 року
Дата
15.07.2018
неділя
16.07.2018
понеділок

І група
800 - 920
Математика
Консультація
800 - 1000
Математика
Екзамен

ІІ група
1000 - 1120
Математика
Консультація
1100 – 1300
Математика
Екзамен

800 - 920
Укр. мова
Консультація
800 - 900
Укр. мова
Екзамен

930 – 1050
Укр. мова
Консультація
930 – 1030
Укр. мова
Екзамен

17.07.2018
вівторок
18.07.2018
середа
19.07.2018
четвер
20.07.2018
п’ятниця
21.07.2018
субота
22.07.2018
неділя

ІІІ група

ІVгрупа

Vгрупа

800 - 920
Укр. мова
Консультація
800 – 900
Укр. мова
Екзамен

930 – 1050
Укр. мова
Консультація
930 – 1030
Укр. мова
Екзамен

1100 – 1220
Укр. мова
Консультація
1100 – 1200
Укр. мова
Екзамен

800 - 920
Математика
Консультація
1100 – 1300
Математика
Екзамен

1000 - 1120
Математика
Консультація

1200 - 1320
Математика
Консультація

800 - 1000
Математика
Екзамен

1100 – 1300
Математика
Екзамен

