
Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами, що вступають 

для отримання ОС «бакалавр» на основі диплому молодшого 

спеціаліста: 
на денну (нормативну, на 2-й або 3-й курс) у паперовій формі 

Етапи вступної кампанії Основні дати 

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 

Закінчення прийому заяв та документів   
о 18.00 годині 20 липня 2016 року 

 

Строки проведення додаткових вступних 

випробувань у вигляді співбесід, для тих, хто 

вступає за іншою спеціальністю 

11 липня – 21 липня 2016 року 

Строки проведення фахових випробувань 21 липня – 27 липня 2016 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників із зазначенням рекомендованих до 

зарахування  

не пізніше 12.00 години 01 серпня 2016р 

Виконання вступниками вимог до зарахування  

- на  місця державного замовлення  

- за кошти фізичних та юридичних осіб 

 

- до 18.00 години 05 серпня 2016р. 

- не пізніше 10 серпня 2016 р. 

Терміни зарахування вступників 

- за державним замовленням не пізніше 12.00 

години 06 серпня 2016 р;  

- за кошти фізичних та юридичних осіб  

 не пізніше 12 серпня 2016р. 

Додатково виконання вступниками вимог до 

зарахування  за кошти фізичних та юридичних осіб 

до 16.00 години 29 серпня 2016р.* 

Додатково терміни зарахування вступників за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 12.00 30 серпня 2016р.* 

* — на вільні місця в межах ліцензійного обсягу. 

 

на заочну форму навчання (на 1 курс, за скороч. програмами) у паперовій формі  

І 

тур 

Етапи вступної кампанії Основні дати 

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016р. 

Закінчення прийому заяв та документів  о 18.00 годині 20 липня 2016 року 

Строки проведення додаткових вступних випробувань 

у вигляді співбесід, для тих, хто вступає за іншою 

спеціальністю 
11 липня - 21 липня 2016 

Строки проведення вступних випробувань 21 липня – 27 липня 2016р. 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 
не пізніше 14.00 01 серпня 2016р. 

Виконання вступниками вимог до зарахування  до 18.00 години 05 серпня 2016р. 

Терміни зарахування вступників не пізніше 16.00 06 серпня 2016р. 

ІІ 

тур 

Етапи вступної кампанії Основні дати 

Початок прийому заяв та документів 08 серпня 2016р.* 

Закінчення прийому заяв та документів  23 серпня 2016 р.* 

Строки проведення додаткових вступних випробувань 

у вигляді співбесід, для тих, хто вступає за іншою 

спеціальністю 
25 серпня 2016 р.* 

Строки проведення вступних випробувань 26 серпня – 27 серпня  2016р.* 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 
Не пізніше 14.00 28 серпня 2016р.* 

Виконання вступниками вимог до зарахування  до 16.00 години 29 серпня 2016р.* 

Терміни зарахування вступників не пізніше 12.00 30 серпня 2016р.* 

* — на вільні місця в межах ліцензійного обсягу. 


