
Етапи вступної кампанії 
2022 р. 

 

Для вступників на основі повної загальної освіти (11 кл.)  

за ОПС «бакалавр»: 
Реєстрація електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів. з 01 липня по 30 вересня 2022 року 

Прийом заяв та документів З 14 липня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів:  
- для осіб, які вступають на основі співбесіди або 

вступних іспитів та творчих конкурсів; 
о 18:00 годині 16 липня 2022 року 

- для осіб, які вступають тільки на основі 
сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, 
складених з 01 по 13 липня; 

о 18:00 годині 22 липня 2022 року 

 

 

Для вступників на основі базової середньої освіти (9 кл.)  

за ОПС «фаховий молодший бакалавр»: 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів. 

з 23 червня по 31 серпня 2022 року 

Прийом заяв та документів.  З 30 червня по 13 липня 2022 року 

Додатковий набір на базі 9-х класів З 1 по 19 серпня 2022 року 

 

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 кл) 
 за ОПС «фаховий молодший бакалавр»: 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів. 

з 01 липня по 30 вересня 2022 року 

Прийом заяв та документів З 14 липня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів:  
- для осіб, які вступають на основі співбесіди 

або вступних іспитів та творчих конкурсів; 

о 18:00 годині 26 липня 2022 року 

- для осіб, які вступають тільки на основі 
сертифікатів ЗНО 

о 18:00 годині 03 серпня 2022 року 

Додатковий набір на базі 11-х класів З 4 по 19 серпня 2022 року 

 

 

  



 

Строки проведення вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесіди 

Вступні іспити на ОС бакалавр З 1 по 13 липня 
З 14 по 22 липня (на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб) 

Вступні іспити на 

ОПС фаховий 
молодший 
бакалавр 

На основі базової загальної 
середньої освіти  

З 14 по 23 липня 2022 року 

На основі базової загальної 
середньої освіти (додатковий 
набір) 

З 22 по 25 серпня 2022 року 

На основі повної загальної 
середньої освіти  

з 21 липня по 02 серпня 2022 року 

На основі повної загальної 
середньої освіти (додатковий 
набір) 

з 22 по 25 серпня 2022 р. 

 

Для вступників на основі базової та повної середньої освіти за ОКР 
«Кваліфікований робітник» (професійний ліцей) 

Прийом заяв та документів, проведення 
співбесід (за окремим розкладом) 

З 1 червня по 25 серпня 2022 

 


