Вступна кампанія 2020 до закладів ФПО: Умови прийому та організація роботи

Вступна кампанія 2020: вступ на основі ПЗСО
Категорія
вступників

Реєстрація
електронних
кабінетів

Денна форма,
сертифікати ЗНО

від 1 липня

Денна форма,
творчі конкурси
невійськові
Денна форма,
вступні іспити,
квоти
Денна форма,
співбесіда

від 1 липня

Денна форма,
військові
Заочна форма,
бюджет

-

-

Оприлюднення Виконання вимог Зарахування Переведення
Зарахурейтингового
зарахування на на бюджет, не на вакантні
вання на
списку, не пізніше
бюджет, не
пізніше
бюджетні міс- контракт, не
пізніше
ця, не пізніше
пізніше
від 13 липня
12.00
12.00
12.00
20 серпня
12.00
до 18.00
3 серпня
7 серпня
8 серпня
17 серпня,
01 серпня
30 вересня
від 13 липня від 23 до 28 липня
12.00
12.00
12.00
20 серпня
12.00
до 18.00
3 серпня
7 серпня
8 серпня
17 серпня,
22 липня
30 вересня
від 13 липня від 23 до 28 липня
12.00
12.00
12.00
20 серпня
12.00
до 18.00
3 серпня
7 серпня
8 серпня
17 серпня,
22 липня
30 вересня
від 13 липня до від 23 до 25 липня
12.00
18.00
12.00
12.00
18.00 22 липня
3 серпня
4 серпня
5 серпня
17 серпня,
30 вересня
Правила прийому до ЗФПО. Виключення зарахованих на інші бюджетні місця не пізніше 20 липня
Прийом
документів

Вступні
випробування

Визначаються правилами прийому. Прийом документів починається не раніше 13 липня, тривалість кожної сесії прийому документів
становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та
документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада (при цьому зарахування на бюджетні місця
закінчується не пізніше 15 вересня)

Примітка: Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями,
14
проводяться до 09 липня.
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Вступна кампанія 2020: вступ на основі БЗСО
Категорія вступників

Тільки денна форма
здобуття освіти

Прийом
документів

Вступні
випробування

від 30 червня
до 18.00
13 липня

від 14 до 21 липня

Оприлюднення
Виконання вимог Зарахування на Переведення на Зарахування
рейтингового списку, зарахування на
бюджет, не
вакантні
на контракт,
не пізніше
бюджет, не пізніше
пізніше
бюджетні місне пізніше
ця, не пізніше
12.00
23 липня

12.00
27 липня

18.00
29 липня

6 серпня

31 липня,
додаткове 31 серпня

Примітка: Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і
зарахування на навчання визначаються правилами прийому (при цьому зарахування на місця державного (регіонального) замовлення закінчується не пізніше 15 вересня)
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