ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору
та зарахування на навчання
Порядок роботи Приймальної комісії:
З понеділка по п`ятницю – з 9.00 до
18.00 Субота – 10.00 до 15.00
Вихідний день – неділя.
1. Для вступу на основі базової загальної середньої освіти за денною
формою навчання:
прийом заяв та документів починається 01 липня та закінчується о 18
год. 00 хв. 14 липня;
вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться з 15 липня
до 22 липня;
рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних
випробувань (у тому числі, за співбесідою, творчими конкурсами), із
зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі
конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією та
оприлюднюється не пізніше 12.00 години 24 липня;
зарахування вступників відбувається: не пізніше 30 серпня (за кошти
фізичних або юридичних осіб);
2. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за денною
формою навчання:
реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до
документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та
закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня (за бажанням);
проведення медичних оглядів та інших доконкурсних процедур, якщо
це викликано установленими законодавством особливими умовами
конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями,
проводиться до 11 липня;
прийом заяв та документів, передбачених розділом V цих Плавил,
починається 12 липня.
прийом заяв та документів закінчується:
о 18 год. 00 хв. 01 серпня для осіб, які вступають на основі співбесіди,
вступних іспитів або творчих конкурсів;

творчі конкурси проводяться з 28 липня до 07 серпня;
вступні іспити проводяться з 02 до 07 серпня;
співбесіди проводяться з 02 до 04 серпня;
строки прийому заяв, проведення творчих конкурсів, співбесід,
вступних іспитів, оприлюднення рейтингових списків визначаються
правилами прийому.
рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних
іспитів, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на
основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією та
оприлюднюється не пізніше 12.00 години 09 серпня;
зарахування вступників відбувається: не пізніше 30 вересня
(за кошти фізичних або юридичних осіб);
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