ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
прийом заяв та документів
з 30 червня до 18.00 год. 13 липня
вступні іспити та співбесіди
з 14 до 21 липня
рейтинговий
список
не пізніше 12.00 год. 23 липня
вступників
Виконання
вимоги
до
зарахування вступниками на до 12.00 год. 27 липня
місця державного замовлення
ЗАРАХУВАННЯ
за державним замовленням
не пізніше 18.00 год. 29 липня
за кошти фізичних або не пізніше 31 липня,
юридичних осіб
додаткове зарахування не пізніше 31 серпня
переведення на вакантні
не пізніше 06 серпня
місця державного замовлення

ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
реєстрація
електронних з 01 серпня до 01 вересня
кабінетів
вступників,
завантаження додатків до
документів
про
повну
загальну середню освіту
прийом заяв та документів
з 13 серпня до 18.00 год. до 22 серпня для
осіб, які вступають на основі співбесіди,
вступних іспитів;
з 13 серпня до 18.00 год. 01 вересня для осіб,
які вступають тільки на основі сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання;
вступні іспити
з 23 до 29 серпня
співбесіди
з 23 до 28 серпня;
рейтинговий
список не пізніше 12.00 год. 03 вересня
вступників
Виконання
вимоги
до до 18.00 год. 04 вересня для осіб, які
зарахування вступниками на вступають на основі співбесіди та за квотамимісця державного замовлення 2;
до 12.00 год. 07 вересня для осіб, які
вступають на основі сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання, вступні іспити(і
тому числі за квотами-1);

ЗАРАХУВАННЯ
за державним замовленням не пізніше 12.00 год. 05 вересня для осіб, які
вступають на основі співбесіди та за квотами2;
до 12.00 год. 13 вересня для осіб, які вступають
на
основі
сертифікатів
зовнішнього
незалежного оцінювання, вступні іспити(і тому
числі за квотами-1);
за кошти фізичних або не пізніше 12.00 19 вересня,
юридичних осіб
додаткове зарахування не пізніше 30 вересня
переведення на вакантні не пізніше 21 вересня
місця
державного
замовлення
ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСНОВІ ОКР КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК ЗА
ДЕННОЮ ТА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 13 серпня до 18.00 год. 22 серпня для осіб, які
прийом заяв та документів
вступають на основі співбесіди, вступних
іспитів;
вступні іспити
з 23 до 29 серпня
співбесіди
з 23 до 28 серпня
рейтинговий
список
не пізніше 12.00 год. 03 вересня
вступників
Виконання
вимоги
до
зарахування
вступниками
до 18.00 год. 04 вересня
на
місця
державного
замовлення
ЗАРАХУВАННЯ
за державним замовленням не пізніше 12.00 год. 30 вересня
за кошти фізичних або
не пізніше 15 вересня
юридичних осіб
переведення на вакантні
місця
державного не пізніше 30 вересня
замовлення

