V. Порядок роботи приймальної комісії, строки прийому заяв та
документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
1. Приймальна комісія ДВНЗ «ПДТУ» працює протягом календарного
року в п’ятому навчальному корпусі. Спеціалісти приймальної комісії та
члени відбіркових комісій, які затверджені наказом ректора, здійснюють
свою роботу в аудиторіях 5.118, 5.119, 5.115, 5.105. Режим роботи
приймальної комісії протягом року (не в період основної вступної кампанії)
наступний:
робочі дні – з понеділка по п’ятницю;
робочий час – з 8:30 до 16:00, в п’ятницю – до 15:00;
вихідні дні – субота, неділя та офіційні святкові дні.
Режим роботи приймальної комісії в період основної вступної кампанії
з 01 липня по 31 серпня наступний:
робочі дні – з понеділка по суботу, за потреби – в неділю (для
проведення співбесід, вступних випробувань тощо);
робочий час – з 8:30 до 17:00, в суботу – з 9:00 до 14:00;
вихідні дні – неділя та офіційні святкові дні.
В ДВНЗ «ПДТУ» в період основної вступної кампанії з 01 липня по
31 серпня працює консультаційний центр, в якому фахівці допомагають
абітурієнтам, які вступають на основі повної загальної середньої освіти,
зареєструвати електронні кабінети, консультують з приводу подачі
електронних заяв тощо.
2. Основні етапи та строки прийому заяв для вступу на перший курс
для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти
за денною формою здобуття освіти наведені в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1 – Основні строки проведення конкурсу для вступу на 1-й
курс освітнього ступеня бакалавра за денною формою здобуття
Терміни виконання етапів за
відповідним джерелом
фінансування
Етапи вступної кампанії
Кошти
Кошти
державного фізичних та/або
бюджету
юридичних осіб
1
2
3
Проведення основної сесії творчих
01-10 липня
конкурсів
Початок реєстрації електронних кабінетів
вступників, завантаження необхідних
01 липня
документів
Початок прийому електронних заяв та
10 липня
заяв і документів у паперовому вигляді
Проведення додаткової сесії творчих
–
11-22 липня
конкурсів

Завершення прийому заяв та документів
від осіб, які мають складати співбесіди,
вступні іспити, творчі конкурси
Проведення співбесід
Проведення вступних іспитів
Продовження таблиці 5.1
1
Оприлюднення рейтингових списків осіб,
рекомендованих до зарахування за
результатами співбесіди
Виконання вимог до зарахування за
результатами співбесіди
Зарахування осіб за результатами
співбесіди
Виключення заяв осіб, зарахованих за
результаттами співбесіди, на інші місця
державного замовлення
Завершення прийому заяв від осіб, які
вступають тільки за результатами ЗНО
Оприлюднення рейтингових списків осіб,
рекомендованих до зарахування на основі
результатів ЗНО, вступних іспитів
Виконання вимог до зарахування на
підставі результатів ЗНО та вступних
іспитів
Зарахування вступників на підставі
результатів ЗНО та вступних іспитів

о 18.00 годині 16 липня
17-19 липня за
–
розкладом
17-22 липня за розкладом

2
до 12.00
години
20 липня
до 10-00
години
22 липня
до 15.00
години
22 липня
впродовж
22 липня

3
–
–
–
–

о 18.00 годині 22 липня
до 18.00
години 26
липня
до 18.00
години
31 липня
до 12.00
години
01 серпня

після 12.00
години
01 серпня
до 16.00 години
27 вересня
до 12.00 години
30 вересня

Переведення на вакантні місця
державного замовлення осіб, які
до 09 серпня
–
зараховані на навчання за рахунок коштів
фізичних та/або юридичних осіб
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти за заочною формою тільки за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб строки прийому заяв та документів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання в кожній сесії наведені в
таблиці 5.2.
Таблиця 5.2 – Основні строки проведення конкурсу для вступу на 1-й
курс освітнього ступеня «бакалавр» заочної форми здобуття

Етапи вступної кампанії
Реєстрація електронних кабінетів
вступників, завантаження необхідних
документів
Початок прийому заяв та документів
Завершення прийому заяв та документів
від осіб, які мають складати вступні
випробування
Завершення прийому заяв та документів
від осіб, які вступають на основі
результатна ЗНО
Проведення вступних випробувань

Терміни виконання етапів
1-а сесія
2-а сесія
01 липня - 30 серпня
19 липня

26 серпня

10 серпня

10 вересня

16 серпня

16 вересня

12-16 серпня
за розкладом

12-16 вересня за
розкладом

Оприлюднення рейтингових списків осіб,
рекомендованих до зарахування на
до 12:00 годин до 12:00 годин
підставі результатів ЗНО та вступних
17 серпня
17 вересня
іспитів
Виконання вимог до зарахування підставі до 17:00 годин до 16:00 годин
результатів ЗНО та вступних іспитів
22 серпня
22 вересня
Зарахування вступників на підставі
до 25 серпня
до 30 вересня
результатів ЗНО та вступних іспитів
3. Строки проведення конкурсу для вступу на навчання для здобуття
освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста або освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, за
денною формою здобуття наведені в таблиці 5.3.
Таблиця 5.3 – Строки проведення конкурсу для вступу на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою
здобуття (на 1 курс, скорочений термін, або 2-й курс на поповнення)
Терміни виконання етапів за
відповідним джерелом
фінансування
Етапи вступної кампанії
Кошти
Кошти
державного фізичних та/або
бюджету
юридичних осіб
Початок прийому заяв та документів
10 липня
Завершення прийому заяв та документів
о 18.00 годині 22 липня
Проведення фахових вступних
23-30 липня за розкладом
випробувань
Оприлюднення рейтингових списків осіб,
до 17:00
рекомендованих до зарахування на
години 31
07 серпня
підставі вступних випробувань
липня

Виконання вимог до зарахування на
підставі вступних випробувань
Зарахування вступників на підставі та
вступних випробувань

до 17.00
години 05
серпня
до 12.00
години 06
серпня

до 16.00 години
27 вересня
до 12.00 години
30 вересня

Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або освітнього
ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста),
здобутого за іншою спеціальністю, за заочною формою здобуття прийом заяв
та документів проводиться в дві сесії. Строки проведення конкурсу наведені
в таблиці 5.4.
Таблиця 5.4 – Строки проведення конкурсу для вступу на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за заочною формою
здобуття
Терміни виконання етапу
Етапи вступної кампанії
1-а сесія
2-а сесія
Початок прийому заяв та документів
19 липня
16 серпня
Завершення прийому заяв та документів
03 серпня
07 вересня
Проведення фахових вступних
05-06 серпня за 09-10 вересня
випробувань
розкладом
за розкладом
Оприлюднення рейтингових списків осіб,
рекомендованих до зарахування на
07 серпня
11 вересня
підставі вступних випробувань
Виконання вимог до зарахування на
до 17.00 години до 12.00 години
підставі вступних випробувань
12 серпня
27 вересня
Зарахування вступників на підставі
до 12:00 години
15 серпня
вступних випробувань
30 вересня
4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма
спеціальностями, крім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» та 12 «Інформаційні
технології» на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра або освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста строки прийому заяв та документів,
проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на
навчання наведені в таблицях 5.5 – 5.6.
Таблиця 5.5 – Строки проведення конкурсу для вступу на навчання для
здобуття ступеня магістра за денною формою
Терміни виконання етапів за
Етапи вступної кампанії
відповідним джерелом
фінансування

Початок прийому заяв та документів
Завершення прийому заяв та документів
Додаткове вступне випробування (для
вступу за іншою спеціальністю) у формі
співбесіди
Проведення вступних випробувань
Оприлюднення рейтингових списків осіб,
рекомендованих до зарахування на
підставі вступних випробувань
Виконання вимог до зарахування підставі
вступних випробувань
Зарахування вступників на підставі
вступних випробувань

Кошти
Кошти
державного фізичних та/або
бюджету
юридичних осіб
10 липня
о 17:00 годині 23 липня
24 липня за розкладом
26-30 липня за розкладом
до 12:00
до 12:00 години
години 01
07 серпня
серпня
до 17:00
до 12.00 години
години 03
27 вересня
серпня
до 12:00
не пізніше 12:00
години
години
06 серпня
30 вересня

Таблиця 5.6 – Строки проведення конкурсу для вступу на навчання для
здобуття ступеня магістра за заочною формою
Терміни виконання етапів
Етапи вступної кампанії
1-а сесія
2-а сесія
Початок прийому заяв та документів
10 липня
19 серпня
Завершення прийому заяв та документів
06 серпня
06 вересня
Додаткове вступне випробування (для
вступу за іншою спеціальністю) у формі
08 серпня
09 вересня
співбесіди
Проведення вступних випробувань
09-11 серпня 10-12 вересня за
за розкладом
розкладом
Оприлюднення рейтингових списків осіб,
рекомендованих до зарахування на
13 серпня
13 вересня
підставі вступних випробувань
Виконання вимог до зарахування підставі
до 17.00
до 12.00 години
вступних випробувань
години
27 вересня
17 серпня
Зарахування вступників на підставі
не пізніше 12:00
вступних випробувань
20 серпня
години
30 вересня
5. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»,
07 «Управління та адміністрування» та 12 «Інформаційні технології» на
основі здобутого ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного

рівня спеціаліста за всіма формами навчання строки прийому заяв та
документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та
зарахування на навчання наведені в таблиці 5.7.
Таблиця 5.7 – Строки проведення конкурсу для вступу на навчання для
здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05, 07 та 12 за
всіма формами навчання
Терміни виконання етапів за
відповідним джерелом
фінансування
Етапи вступної кампанії
Кошти
Кошти
державного фізичних та/або
бюджету
юридичних осіб
Реєстрація вступників для складання
єдиного вступного іспиту з іноземної
13 травня - 03 червня (18:00)
мови
Складання додаткових фахових вступних
13 травня - 31 травня за
випробувань для вступників за іншою
розкладом
спеціальністю
Початок прийому заяв та документів для
осіб, які вступають на основі вступних
17 червня
іспитів
Завершення прийому заяв та документів
від осіб, які мають право складати вступні
25 червня
іспити
Основна сесія єдиного вступного іспиту з
іноземної мови та вступний іспит з
02 липня
іноземної мови для осіб, які мають право
складати вступні іспити
Початок прийому заяв та документів для
осіб, які вступають на основі результатів
10 липня
єдиного вступного іспиту
Завершення прийому заяв та документів
від осіб, які вступають на основі
23 липня
результатів єдиного фахового вступного
іспиту
Проведення фахових вступних
26-27 липня за розкладом
випробувань
Додаткове складання додаткових фахових
вступних випробувань для вступників за
–
24 липня
іншою спеціальністю
Оприлюднення рейтингових списків осіб,
до 12:00
після 12:00
рекомендованих до зарахування
години
години 11
01 серпня
серпня

Виконання вимог для зарахування
Зарахування на підставі фахового
вступного іспиту та фахових вступних
випробувань

до 18:00
години
10 серпня
до 12:00
години
11 серпня

не пізніше 16:00
години 27
вересня
не пізніше 12:00
години
30 вересня

6. Порядок реєстрації вступників для складання єдиного фахового
вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, порядок їх
організації та проведення визначається Міністерством освіти і науки
України.
7. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма
формами навчання за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» та 12 «Інформаційні
технології» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста, додаткові строки прийому заяв та
документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб визначені в таблиці 5.8 в межах з 1 вересня по
30 листопада. При цьому використовуються результати єдиного фахового
вступного випробування отримані в порядку, передбаченому в пунктах 5-6
цього розділу.
Таблиця 5.8 – Строки проведення додаткового конкурсу для вступу на
навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05,
07 та 12 за всіма формами за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб
Термін виконання
Етапи вступної кампанії
етапів
Початок прийому заяв та документів
03 вересня
Завершення прийому заяв та документів від осіб,
10 вересня
які мають право складати вступні іспити
Проведення вступного іспиту з іноземної мови
в день проведення
для осіб, які мають право складати вступні іспити
додаткової сесії ЄВІ
Завершення прийому заяв та документів від осіб,
які вступають на основі результатів єдиного
17 вересня
фахового вступного іспиту з іноземної мови
Проведення фахових вступних випробувань
18 вересня
Оприлюднення рейтингових списків осіб,
20 вересня
рекомендованих до зарахування
Виконання вимог для зарахування
до 25 вересня
Зарахування на навчання вступників за рахунок
до 28 вересня
коштів фізичних та/або юридичних осіб

