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ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2020   

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра вступників на 

основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки: 
 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма здобуття освіти 
Заочна форма здобуття 

освіти 

вступники на основі освіти 

базової 

загальної 

середньої 

повної 

загальної 

середньої 

повної загальної 

середньої 

Початок реєстрації електронних 

кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів 

– 
01 серпня 

2020 року  

01 серпня –  

30 вересня  

2020 року 

Початок прийому заяв та 

документів 

30 червня  

2020 року 

13 серпня  

2020 року 
13 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які вступають 

на основі вступних іспитів, що 

проводить НККЕП, або співбесіди 

13 липня  

2020 року 

о 18.00 год. 

22 серпня  

2020 року 

о 18.00 год. 

05 вересня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які вступають 

тільки на основі сертифікатів ЗНО 

– 

01 вересня 

2020 року 

о 18.00 год.  

11 вересня 2020 року 

Строки проведення НККЕП 

вступних іспитів  

14 липня –  

21 липня  

2020 року 

23 – 29 серпня  

2020 року 

06 – 10 вересня  

2020 року 

Строки проведення НККЕП 

співбесід 

14 липня –  

21 липня  

2020 року 

25 – 28 серпня  

2020 року 

09 – 10 вересня  

2020 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 
не пізніше 12.00 

год.    23 липня 

2020 року 

не пізніше 

12.00 год.     

03 вересня 

2020 року 

не пізніше 12.00 год. 12 

вересня 2020 року 

Виконання вимог до зарахування 
не пізніше 12.00 

год.    27 липня 

2020 року 

не пізніше 

12.00 год.    08 

вересня 

2020 року 

не пізніше 18.00 год.    

15 вересня 2020 року 

Терміни зарахування вступників 

(за кошти фізичних та юридичних 

осіб) 

не пізніше  

31 липня 2020 

року 

не пізніше 

12.00 год. 

19 вересня 

2020 року 

не пізніше  

20 вересня  

2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір  

та зарахування на навчання вступників  

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  

проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної компанії 
Денна форма здобуття 

освіти 

Заочна форма здобуття 

освіти 

Початок прийому заяв та документів 13 серпня  

2020 року 

13 серпня  

2020 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають 

складати фахові випробування, що 

проводить НККЕП 

22 серпня  

2020 року  

о 18.00 год. 

05 вересня  

2020 року 

Строки проведення НККЕП фахових 

випробувань  

23 – 29  

серпня  

2020 року 

06 – 10 вересня  

2020 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників 

не пізніше 

12.00 год.  

03 вересня 2020 р. 

не пізніше 12.00 

години 12 вересня 

2020 року 

Терміни зарахування вступників (за 

кошти фізичних та юридичних осіб) 

не пізніше  

19 вересня  

2020 року 

не пізніше 

20 вересня 

2020 року 

 


