Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти
Денна форма Заочна форма
Етапи вступної кампанії
навчання
навчання
Реєстрація електронних кабінетів вступників,
02 липня 2018 р. –25 липня
завантаження необхідних документів
2018 року о 18.00 год.
Початок прийому заяв та документів
12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб,
20 липня 2018 року,
які вступають на основі співбесіди, вступних
о 18.00 год.
іспитів
Строки проведення Університетом співбесід
21 липня – 23 липня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку
24 липня 2018 року
вступників, рекомендованих до зарахування за
до 12.00 год.
результатами співбесіди
Закінчення терміну виконання вимог до
зарахування на місця державного замовлення
25 липня 2018 року
для вступників, рекомендованих до зарахування
до 18.00 год.
за результатами співбесіди
Терміни
зарахування
вступників,
26 липня 2018 року
рекомендованих до зарахування за результатами
до 12.00 год.
співбесід за державним замовленням
Строки проведення Університетом вступних
21 липня – 26 липня
іспитів
2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від
вступників, які вступають тільки на основі
26 липня 2018 року,
сертифікатів
зовнішнього
незалежного
о 18.00 год.
оцінювання
Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників із зазначенням рекомендованих до не пізніше 01 серпня 2018 року
зарахування на навчання за державним,
регіональним замовленням
Закінчення для рекомендованих до зарахування
вступників терміну виконання вимог для
06 серпня 2018 року
зарахування на навчання за державним,
до 18.00 год.
регіональним замовленням
Терміни зарахування вступників на місця
07 серпня 2018 року
державного, регіонального замовлення
до 12.00 год.
Терміни зарахування вступників на навчання за
11 серпня 2018 року
кошти фізичних та юридичних осіб, цільових
пільгових державних кредитів
Переведення на вакантні місця державного,
регіонального замовлення, за рахунок цільових
пільгових державних кредитів осіб, які
не пізніше
зараховані на навчання за кошти фізичних або
18 серпня 2018 року
юридичних осіб на основі повної загальної
середньої освіти

Дозарахування (можливе за наявності вакантних
місць) на навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб, цільових пільгових державних
кредитів

до 30 вересня 2018 року

