
ТЕРМІНИ 
прийому документів, проведення вступних випробувань, 

 конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників 
 

Етапи вступної кампанії 

Денна  
форма навчання 

Навчання без 
відриву від 

виробництва 
вступники на основі освіти 

базової 
загальної 
середньої 

повної 
загальної 
середньої 

повної 
загальної 
середньої 

Початок прийому заяв та документів 1 липня 2013 року 1 липня 2013 р. 
Закінчення прийому заяв та документів 
від осіб, які мають право складати 
вступні випробування, що проводить 
вищий навчальний заклад 

20 липня 2013 року 25 липня 
 2013 року   

Закінчення прийому заяв та документів 
від осіб, які не складають вступних 
випробувань  

- 31липня  
2013  

30 липня  
2013 року 

Строки проведення вищим навчальним 
закладом вступних випробувань 

21 – 31 липня 
 2013 року 

26 - 30 липня  
2013 року 

Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників 

перший - не пізніше  
12 години 1 серпня  
2013 року 
другий - не пізніше  
12 години 
 5 серпня 2013 року 
третій - не пізніше  
12 години  
8 серпня 2013 року 
 

перший -  не 
пізніше 12 год. 
31.07.13 р.  
другий - не 
пізніше 12 год. 
4.08.2013 р.  
третій - не 
пізніше 12 год. 
 7.08.2013 р.  

Терміни зарахування вступників за державним 
замовленням - 11 
серпня; 
за кошти фізичних та 
юридичних осіб – 
після зарахування на 
місця державного 
замовлення 
відповідної  
спеціальності – 
17 серпня 

за державним 
замовленням –  
11 серпня; 
за кошти фіз. 
та юрид. осіб – 
після 
зарахування на 
місця держ. 
замовлення 
відповідної  
спеціальності  
– 14 серпня 



ТЕРМІНИ 
прийому документів, проведення вступних випробувань, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання 
вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів 

кваліфікованого робітника, а також молодшого 
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста (на вакантні місця на 

старші курси для здобуття другої вищої освіти) 
 
 
  

Етапи вступної компанії 

Денна форма 

навчання 

Навчання без 

відриву від 

виробництва 

Початок прийому заяв та документів 
1 липня 2013 року 

1 липня 2013 

року 

Закінчення прийому заяв  
20 липня 2013 року 

20 липня 

2013 року 

Строки проведення вищим 

навчальним закладом фахового 

випробування 

22 липня  

2013 року 

22 липня  

  2013 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників 

23 липня 

2013 року 

23 липня 

2013 року 

Терміни зарахування вступників не пізніше 

30 липня 

не пізніше  

30 липня 

 


