
 

 

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання 

Початок прийому заяв та документів 29 червня 2021 року 

Закінчення прийому заяв та документів 
13 липня 2021 року до 18 

години 

Строки проведення вступних випробувань 
з 14 по 24 липня 

2021 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

не пізніше 12 години 

27 липня 2021 року 

Термін виконання вимоги до зарахування на 

місця державного або регіонального 

замовлення 

не пізніше 12 години 

29 липня 2021 року 

Терміни зарахування вступників 

за регіональним 

замовленням –  18 години 

31 липня 2021 року 

 

 

Вступники подають наступні документи: 

- заяву на ім’я директора; 

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній  

рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього; 

- копію документа,  що посвідчує особу та громадянство; 

- шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см; 

- ідентифікаційний код ( при наявності). 

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються 

  

Календар абітурієнта 

Вступники на основі базової загальної 

середньої освіти (9 клас) 



 

 

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання 

 Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 

які будуть складати вступні випробування 
26 липня 2021 року до  18 

години 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб 

на основі сертифікатів ЗНО 
02 серпня 2021 року до  18 

години 

Строки проведення співбесіди 
з 24 по 29 липня 

2021 року 

Строки проведення вступних випробувань 
з 1 по 13 липня 2021 року 
з 14 по 31 липня 2021 року 

(на контракт) 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

не пізніше 12 години 

5 серпня 2021 року 

Термін виконання вимоги до зарахування на 

місця державного або регіонального замовлення 

не пізніше 12 години 

9 серпня 2021 року 

Терміни зарахування вступників 

за регіональним 

замовленням –  не пізніше 

12 години 

14 серпня 2021 року 

Вступники подають наступні документи: 

- заяву на ім’я директора; 

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього; 

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

- копію документа,  що посвідчує особу та громадянство; 

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см; 

- ідентифікаційний код ( при наявності). 

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються 

Календар абітурієнта 

Вступники на основі повної загальної 

середньої освіти (11 клас) 



 

 

 

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання 

Початок прийому заяв та документів 01 липня 2021 року 

Закінчення прийому заяв та документів  
19 липня 2021 року до 18 

години 

Строки проведення вступних випробувань з 20 по 24 липня 2021 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

не пізніше 12 години 

27 липня 2021 року 

Термін виконання вимоги до зарахування на 

місця державного або регіонального замовлення 

не пізніше 12 години 

29 липня 2021 року 

Терміни зарахування вступників 

за регіональним 

замовленням –  не пізніше 

12 години 

31 липня 2021 року 

 

 

Вступники подають наступні документи: 

- заяву на ім’я директора; 

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього 

(атестат + диплом кваліфікованого робітника); 

- копію документа,  що посвідчує особу та громадянство; 

- шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см; 

- ідентифікаційний код ( при наявності). 

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються 

  

Календар абітурієнта 
Вступники на основіосвітньо-кваліфікаційного 

рівня кваліфікованого робітника (ПТУ) 



 

 

 

Етапи вступної кампанії 
Навчання без відриву від 

виробництва 

Початок прийому заяв та документів 10 серпня 2021 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які будуть складати вступні 

випробування. 

3 вересня 2021 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб на основі сертифікатів ЗНО 
8 вересня 2021 року 

Строки проведення співбесіди 
з 6 по 9 вересня  

2021 року 

Строки проведення вступних випробувань 
з 6 по 9 вересня  

2021 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

не пізніше 12 години        

10 вересня  2021 року 

Термін виконання вимоги до зарахування на 

місця державного або регіонального замовлення 

не пізніше 12 години 

14 вересня 2021 року 

Терміни зарахування вступників 

за регіональним 

замовленням – не  пізніше 

15 вересня 2021 року 

 

4. Вступники подають наступні документи: 

- заяву на ім’я директора; 

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, 

і копія додатку до нього; 

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного 

оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої 

освіти); 

- копію документа,  що посвідчує особу та громадянство; 

- шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см; 

- ідентифікаційний код ( при наявності). 

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються 

Календар абітурієнта 
Навчання без відриву від виробництва 

 (Заочна форма) 


