
V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання 

1. Приймальна комісія  ВСП «КПЕФК ЛНТУ»  під час прийому 

документів та у період виконання вступниками вимог до зарахування  працює за 

графіком: 

робочі дні тижня (понеділок – п’ятниця) –  з 900 до 1800 год;   

субота – з 900 до 1300 год; обідня перерва з 1300 год.  до 1400 год., вихідний –  неділя. 

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі базової середньої освіти проводиться 

у такі строки  (див. таблиця 1). 

Таблиця 1 

 

            3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти 

проводиться у такі строки  (див. таблиця 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма  

здобуття освіти 

вступники на основі  

базової    середньої освіти 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів 

з 23 червня 2022 

до 1800 год 13 липня 2022 р. 

Початок прийому заяв та документів 30 червня 2022 р. 

Прийом заяв та документів від осіб, які мають складати вступні 

випробування (іспити, співбесіда), що проводить ВСП «КПЕФК 

ЛНТУ», закінчується 

 

 

о 1800год. 13 липня 2022 р. 

Вступні іспити та співбесіди проводяться з 14 липня до 23 липня  2022р. 

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних 

іспитів та співбесіди, квотою-1 та квотою-2, із зазначенням 

рекомендованих до зарахування оприлюднюється 

 

 

до 12 год. 26 липня 2022р 

Виконання вимоги до зарахування: 

-на місця  держзамовлення  

-на місця за кошти фізичних, юридичних осіб, за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів 

 

до 12 год. 28 липня 2022р.  

 

до 18 год. 02 серпня 2022р. 

Зарахування вступників: 

-на місця держзамовлення  

-за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів 

 

до 1800год. 30 липня 2022р.;  

 

до 1800год. 03 серпня 2022р. 

Переведення на вакантні місця держзамовлення осіб, які зараховані 

на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб  

 

до 08 серпня 2022р. 



 
 

Таблиця 2 

4. Строки прийому заяв і документів, вступні випробування, конкурсний 

відбір та зарахування вступників, вказаних в абзацах 3-7 пункту 1 розділу II цих 

Правил прийому встановлюються такими, що наведені у пункті 3 розділу V цих 

Правил прийому (як і для інших категорій вступників заочної форми здобуття 

освіти). 

          5. Додаткова сесія прийому заяв і документів, вступні випробування, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної 

(профільної) середньої освіти, а також вступників, вказаних в абзацах 3-7 пункту 1 

розділу II цих Правил прийому на вакантні місця ліцензованого обсягу за кошти 

 

Етапи вступної кампанії 

Заочна форма здобуття освіти 

вступники на основі  повної 

загальної середньої освіти 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів 

 

з 01 липня 2022 р.  

Початок прийому заяв та документів 13 липня 2022 р. 

Прийом заяв та документів від осіб, які мають складати вступні 

випробування (іспити, співбесіда), що проводить  ВСП «КПЕФК 

ЛНТУ», закінчується 

 

 

о 1200год 05 серпня 2022 р 

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі 

сертифікатів ЗНО, закінчується 

 

о 1800год 09 серпня 2022 р.  

Вступне випробування у формі співбесіди проводиться 06 серпня 2022р. 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за 

результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними права здобувати  освіту за 

держзамовленням 

 

 

 

до 1800год 07 серпня 2022 р 

Вступники, рекомендовані до зарахування за результатами 

співбесіди та за квотою-2, повинні виконати вимоги до зарахування 

на місця держзамовлення, з поданням письмової заяви про 

виключення з конкурсу на інші місця держзамовлення 

 

 

 

до 1800год 08 серпня 2022 р 

Зарахування вступників за результатами співбесіди та за квотою-2 

на місця держзамовлення з  виключенням з конкурсу на інші місця 

держзамовлення, зарахованих за результатами співбесіди  та за 

квотою-2 

 

 

 

до 1800год 09 серпня 2022р. 

Строки проведення коледжем вступних іспитів з 06 серпня до 09 серпня 2022р. 

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі 

сертифікатів ЗНО та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), із 

зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється не 

пізніше  

 

 

 

12 год.  10  серпня 2022р. 

Виконання вимоги до зарахування: 

-на місця  держзамовлення  

-на місця за кошти фізичних, юридичних осіб, за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів 

 

до 18 год. 11  серпня 2022р. 

 

до 18 год. 13  серпня 2022р. 

Зарахування вступників: 

-на місця держзамовлення  

-за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів 

 

до 12 год. 12  серпня 2022р. 

 

до 1200год. 15  серпня 2022р. 

Переведення на вакантні місця держзамовлення осіб, які зараховані 

на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб  

 

до 22 серпня 2022р. 



 
 

фізичних/юридичних осіб заочної форми здобуття освіти проводиться у такі строки 

(див. таблиця 3) 

Таблиця 3 

6. Прийом заяв та документів, конкурсний відбір і зарахування на навчання  

організованих груп вступників (крім вступників на основі базової середньої освіти) 

може бути дозволено Міністерством освіти і науки України упродовж року за 

зверненням Спільного представницького органу сторони роботодавців на 

національному рівні, обласних (галузевих) організації роботодавців за рахунок 

коштів юридичних осіб (роботодавців), але не пізніше 30 листопада. 

  

 

Етапи вступної кампанії 

Заочна форма здобуття освіти 

вступники на основі  повної 

загальної середньої освіти 

Початок прийому заяв та документів 18 серпня 2022 р. 

Прийом заяв та документів від осіб, які мають складати вступні 

випробування, що проводить  ВСП «КПЕФК ЛНТУ», закінчується 

 

о 1200год 06 вересня 2022 р 

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі 

сертифікатів ЗНО, закінчується 

 

о 1800год 10 вересня 2022 р.  

Строки проведення коледжем вступних випробувань з 07 вересня до 10 вересня 2022р. 

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі 

сертифікатів ЗНО та вступних іспитів із зазначенням 

рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 

 

 

12 год.  12 вересня 2022р. 

Виконання вимоги до зарахування: 

-на місця за кошти фізичних, юридичних осіб 

 

до 18 год. 13 вересня 2022р. 

Зарахування вступників: 

-за кошти фізичних та юридичних осіб 

 

до 1200год. 14 вересня 2022р. 


