
Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 
на основі повної загальної середньої освіти 

 
Порядок роботи приймальної комісії: 
з 12 липня по 26 липня 2017 року: 
з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 (20, 24, 25, 26 липня 2017 року — до 18:00), 
субота — з 10:00 до 15:00, неділя — вихідний день; 
з 27 липня по 13 серпня 2017 року:  
з понеділка по суботу з 10:00 до 15:00; неділя — вихідний день; 
з 14 серпня по 23 серпня 2017 року: з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00; субота, 
неділя — вихідні дні. 
 
У разі необхідності приймальна комісія може прийняти рішення про зміну графіка її 

роботи, яке буде оприлюднене на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-
сайті Університету.  

 
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання 
Початок прийому заяв та 
документів 

12 липня 2017 року 12 липня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які мають 
право складати вступні іспити, 
що проводить Університет, а 
також проходити співбесіду 
(пункт 3 розділу ІІІ цих 
Правил прийому) 

20 липня 2017 року о 18.00 
годині 

для вступників за 
державним замовленням - 
20 липня о 18.00 годині; 
для вступників за 
контрактом - 31 липня 2017 
року 

Закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які не 
складають вступних іспитів і 
не проходять співбесіду або 
творчі конкурси 

26 липня 2017 року о 18.00 
годині 

для вступників за 
державним замовленням - 
26 липня 2017 року о 18.00 
годині; для вступників за 
контрактом - 07 серпня 2017 
року 

Строки проведення 
Університетом співбесід 

21 липня - 23 липня 2017 
року 

21 липня - 23 липня 2017 
року 

Строки проведення 
Університетом вступних 
іспитів 

21 липня - 26 липня 2017 
року 

для вступників за 
державним замовленням - 
21 липня - 26 липня; для 
вступників за контрактом - 
01 серпня - 07 серпня 2017 
року 

Термін оприлюднення списку 
рекомендованих до зарахування 
за результатами співбесіди 

не пізніше 12.00 години 24 
липня 2017 року 

не пізніше 12.00 години 24 
липня 2017 року 

Термін оприлюднення 
рейтингового списку 
вступників 

із 
зазначенням 
рекомендованих до 
зарахування на навчання за 
державним замовленням - 
не пізніше 12.00 години 01 
серпня 2017 року; для 
вступників за контрактом – 
08 серпня 2017 року 

із зазначенням 
рекомендованих до 
зарахування на навчання за 
державним замовленням - 
не пізніше 12.00 години 01 
серпня 2017 року; для 
вступників за контрактом - 
08 серпня 2017 року 



Терміни закінчення строків 
вибору вступниками місця 
навчання 

за результатами співбесіди - 
до 
18.0 години 25 липня 2017 
року, за державним 
замовленням - до 
12.0 години 05 серпня, за 
кошти фізичних та 
юридичних осіб - не пізніше 
22 серпня 2017 року 

за результатами співбесіди - 
до 
18.0 години 25 липня, 
за державним замовленням - 
до 
12.0 години 05 серпня, за 
кошти фізичних та 
юридичних осіб - не пізніше 
22 серпня 2017 року 

Терміни зарахування 
вступників 

за результатами співбесіди - 
не пізніше 12.00 години 26 
липня; за державним 
замовленням - 07 серпня не 
пізніше 12.00 години; за 
кошти фізичних та 
юридичних осіб - не пізніше 
23 серпня 2017 року 

за результатами співбесіди - 
не пізніше 12.00 години 26 
липня; за державним 
замовленням - 07 серпня не 
пізніше 12.00 години; за 
кошти фізичних та 
юридичних осіб - не пізніше 
23 серпня 2017 року 

Переведення на вакантні місця 
державного замовлення осіб, 
які зараховані на навчання за 
кошти фізичних, юридичних 
осіб 

не пізніше 18 серпня 2017 
року 

не пізніше 18 серпня 2017 
року 

 


