
Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами, що вступають 

для отримання ОС «бакалавр» за денною формою навчання 
 

Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників на основі повної 

загальної середньої освіти на денну форму навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра, 

вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування    проводяться в такі строки: 

 Етапи вступної кампанії Денна форма навчання  

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 

Для осіб, що вступають за загальними Умовами 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 

які не складають вступних випробувань  
о 18.00 годині 27 липня 2016 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників із зазначенням рекомендованих до 

зарахування * 

не пізніше 12.00 годин 

 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. 

Для осіб, що вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити  

(особи, що визначені  в  пунктах 1 – 2 розділу VI Правил прийому) 

Закінчення прийому заяв та документів   
20 липня 2016 року 

(до 18.00) 

Строки проведення вступних іспитів 21 липня – 27 липня 2016 року 

Для осіб, що вступають на основі повної загальної середньої освіти та проходять співбесіду 

Закінчення прийому заяв та документів   
20 липня 2016 року 

(до 18.00) 

Строки проведення співбесід 21 липня – 24 липня 2016 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників** 

не пізніше 12.00 годин 

25 липня 2016р 

Виконання вступниками   вимог до зарахування  

на  місця державного замовлення  

 

до 18.00 години 27 липня 2016р. 

Терміни зарахування вступників  

за державним замовленням 

не пізніше 12.00 години 

28 липня 2016 р; 
Примітки 

* При цьому вважається, що вступник обрав ступень, спеціальність (спеціалізацію) та вищий 

навчальний заклад, яким відповідає найвища пріоритетність серед тих, за якими він отримав право 

здобувати вищу освіту за державним замовленням. 

 ** Рейтингові списки для цих категорій вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування 

формуються на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю з повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням. 

 

 


