
 Строки прийому заяв і документів, конкурсний відбір та 

зарахування у вступній кампанії 2022 року 

 

 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма навчання 
Заочна форма 

навчання 

вступники на основі освіти 

базової 

загальної 

середньої  

(9 класів) 

повної загальної 

середньої (11 класів) 

та  

ОКР кваліфікованого 

робітника (після ПТНЗ) 

повної загальної 

середньої (11 класів) 

та  

ОКР кваліфікованого 

робітника (після ПТНЗ) 

Реєстрація електронних кабінетів, 
завантаження необхідних 
документів 

з 23.06 по 13.07 з 01.07 по 05.08 
з 20.08 по 20.09 

2022 року 

Початок прийому заяв і 
документів 

30 червня 2022 
року 

14 липня 2022 
року 

19 серпня 2022 

року 

Закінчення прийому заяв і 

документів від осіб, які мають 

складати вступні випробування, 
що проводить навчальний заклад 

о 18:00 

13 липня 

2022 року 

 

о 18:00 

05 серпня 

2022 року 

(творчий конкурс) 

 

о 18:00 

16 вересня 

2022року 

Строки проведення вступних 

випробувань 

з 14 липня до 

21 липня 

2022 року 

з 08 серпня по 16 

серпня 

2022 року 
( творчий конкурс) 

з 16 вересня по 25 

вересня   

2022року 

Рейтингові списки  

рекомендованих до 

зарахування за результатами 
вступних іспитів 

 

не пізніше 12:00 

26 липня 2022 року 

не пізніше 12:00 

01 вересня 

2022 року  

( творчий конкурс) 

 

Виконання вимог до зарахування 

за регіональним замовленням 

за результатами ІУС та 

творчого конкурсу 

 

до 12:00 

28 липня 

2022 року 

 
  

- 

Виконання вимог до зарахування 
за творчим конкурсом  

до 18:00  

06 вересня 

2022 року 

 

Закінчення прийому заяв і 

документів від осіб, які вступають 

на основі мотиваційного листа 
 

о 18.00 

31 серпня 

2022 року 

 

Терміни оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

за мотиваційними листами 

 

до 18.00 
02 вересня 2022 

  

до 18:00 
26 вересня 

2022 року 

Строки виконання вимог до 

зарахування за 

мотиваційними листами 

 
до 12:00 

14 вересня 
2022 року 

до 12.00 
27 вересня 
2022 року 

 

 

 

 

 

Терміни зарахування вступників 

за регіональним 

замовленням – 

не пізніше 18:00 

30 липня 2022 року 

на умовах 

контракту – 

не пізніше 12.00 

03 серпня 2022 

року 

на умовах 

контракту – 

не пізніше 12:00 

16 вересня 

2022 року 

на умовах 

контракту – 
не пізніше 

28 вересня 

2022 року 

Терміни переведення на вакантні 
місця державного замовлення 

не пізніше 
08 серпня 2022 

року 

не пізніше 
26 вересня 
 2022року 

 



Строки прийому заяв і документів, конкурсний відбір  

та зарахування (додатковий набір)  

 

 

 

 

 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма навчання 

вступники на основі освіти 

базової загальної 

середньої 
повної загальної середньої 

Реєстрація електронних кабінетів, 
завантаження необхідних 
документів 

з 23 липня по 20 вересня 
2022 року 

з 02 вересня по 25 жовтня 
2022 року 

Початок прийому заяв і 
документів 
 

02 вересня 
2022 року 

14 жовтня 
2022 року 

Закінчення прийому заяв і 

документів від осіб, які мають 

складати творчий конкурс 

 

о 18:00 

20 вересня 

2022 року 

 

о 18:00 

17 жовтня 

 2022 року  

( творчий конкурс) 

Закінчення прийому заяв і 

документів від осіб, які 

вступають тільки на 

основі мотиваційних 

листів 

 

о 18:00 

22 вересня 

2022 року 
 

о 18:00 

24 жовтня 

2022 року   

Строки проведення вступних 

випробувань 

з 21 вересня  

по 22 вересня 

2022 року 

з 18 жовтня  

по 20 жовтня 
2022 року 

Терміни оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

за результатами  творчого 

конкурсу та мотиваційного 

листа 

 

не пізніше 12.00 
25 жовтня 2022 

 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

не пізніше 12:00 

23 вересня 

 2022 року 

 

Строки виконання вимог до 

зарахування 

не пізніше 12.00 

27 вересня 
2022 року 

не пізніше 12.00 
27 жовтня  
2022 року  

 

Терміни зарахування вступників 

 

на умовах контракту – 

не пізніше 12.00 

28 вересня 

2022 року 

 

на умовах контракту – 

не пізніше 12:00 

28 жовтня 

2022 року 


