
ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2018 РОКУ 

1 курс на основі базової загальної середньої освіти 

Етапи вступної кампанії Денна форма 
навчання

Заочна форма 
навчання

Початок прийому заяв та 
документів 02 липня 2018 року 02 липня 2018 

року

Закінчення прийому заяв та 
документів

о 18.00 годині 
14 липня 2018 року

о 18.00 годині 
14 липня 2018 

року

Строки проведення Економіко-
правничим коледжем ЗНУ 
вступних іспитів, творчих 
конкурсів та співбесід

15 – 22 липня  
2018 року

15 – 22 липня  
2018 року

Т е р м і н о п р и л юд н е н н я 
р е й т и н г о в о г о с п и с к у 
вступників, які вступають на 
основі вступних випробувань 
(у тому числі, за співбесідою, 
т в о р ч и м и к о н к у р с а м и , 
квотами-1 та квотами-2), із 
зазначенням рекомендованих 
до зарахування за державним 
замовленням

не пізніше 
12.00 години 

24 липня 2018 року

не пізніше 
12.00 години 

24 липня 2018 
року

Термін виконання вимог до 
з а р а х у в а н н я ( н а д а н н я 
оригіналів документів)

за державним 
замовленням 
до 12.00 години 

28 липня 2018 року; 
за кошти фізичних 
або юридичних осіб 
до 17.00 години 

01 серпня 2018 року

за кошти фізичних 
або юридичних 

осіб 
до 17.00 години 
01 серпня 2018 

року

Т е р м і н и з а р а х у в а н н я 
вступників

за державним 
замовленням  
не пізніше  

18.00 години  
30 липня 2018 року;  
за кошти фізичних та 
юридичних осіб  
не пізніше  

02 серпня 2018 року

за кошти фізичних 
та юридичних осіб  

не пізніше  
02 серпня 2018 

року



2 курс на основі повної загальної середньої освіти 

Термін переведення на вакантні 
місця державного замовлення 
осіб, які зараховані на навчання 
з а кошти ф і з и ч н и х а б о 
юридичних осіб 

не пізніше  
07 серпня 2018 року

Етапи вступної кампанії Денна форма  
навчання

Заочна форма 
навчання

Початок реєстрації 
електронних кабінетів 
вступників, завантаження 
додатків до документів про 
повну загальну середню освіту

02 липня 2018 року 02 липня 2018 
року

Закінчення реєстрації 
електронних кабінетів 
вступників, завантаження 
додатків до документів про 
повну загальну середню освіту

о 18.00 
25 липня 2018 року

о 18.00 
25 липня 2018 

року

Проведення медичних оглядів до 11 липня 2018 року до 11 липня  
2018 року

Початок прийому заяв та 
документів 12 липня 2018 року 12 липня 2018 

року

Закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які 
вступають на основі 
співбесіди, вступних іспитів 
або творчих конкурсів

о 18.00  
01 серпня 2018 року

о 18.00  
01 серпня 2018 

року

Закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які 
вступають тільки на основі 
сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання

о 18.00  
08 серпня 2018 року

о 18.00  
08 серпня 2018 

року

Строки проведення Економіко-
правничим коледжем ЗНУ 
вступних іспитів, творчих 
конкурсів та співбесід

творчі конкурси проводяться  
з 28 липня до 07 серпня 2018 року; 

вступні іспити проводяться  
з 02 до 07 серпня 2018 року; 
співбесіди проводяться  

з 02 до 04 серпня 2018 року;



Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  
кваліфікованого робітника 

Термін оприлюднення 
рейтингового списку 
вступників, рекомендованих до 
зарахування

за кошти фізичних 
або юридичних осіб 

не пізніше  
12.00 години  

09 серпня  
2018 року

за кошти фізичних 
або юридичних 

осіб 
не пізніше  

12.00 години  
09 серпня 2018 

року

Термін виконання вимог до 
зарахування (надання 
оригіналів документів)

за кошти фізичних 
або юридичних осіб 
до 12.00 години 

16 серпня 2018 року

за кошти фізичних 
або юридичних 
осіб до 12.00 
години 

16 серпня 2018 
року

Терміни зарахування 
вступників

за кошти фізичних 
та юридичних осіб  

не пізніше  
12.00 години  

17 серпня 2018 року

за кошти фізичних 
та юридичних осіб 

не пізніше  
12.00 години  

17 серпня 2018 
року

Термін переведення на 
вакантні місця державного 
замовлення осіб, які зараховані 
на навчання за кошти фізичних 
або юридичних осіб 

не пізніше  
21 серпня 2018 року

Етапи вступної кампанії

Вступники на основі  
освітньо-кваліфікаційного рівня 
кваліфікованого робітника  

(денна форма навчання)

Початок прийому заяв та документів 02 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів 
від осіб, які мають право складати 
вступні фахові випробування, що 
проводить Економіко-правничий 
коледж ЗНУ

о 18.00 годині 01 серпня 2018 року

Строки проведення Економіко-
правничим коледжем ЗНУ вступних 
фахових випробувань

з 02 до 07 серпня 2018 року



Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників

за кошти фізичних  
та юридичних осіб 

не пізніше 12.00 години  
09 серпня 2018 року 

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних  
та юридичних осіб 

не пізніше 12.00 години  
17 серпня 2018 року


