
  

Витяг з Правил прийому 
 на навчання для здобуття вищої освіти  

в ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

у 2022 році  

 
 

Етапи проведення вступної кампанії   

 

 

  



Таблиця 5.1 Строки проведення конкурсу для вступу на 1-й курс для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО  за денною формою 

 

Етапи вступної кампанії 

Строки виконання етапів за 

відповідним джерелом фінансування 

бюджет контракт 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 
 01 липня – 30 вересня 

Реєстрація та прийом заяв для участі в основній 

сесії творчого конкурсу 
24 червня – 

14 липня 
 

Проведення основної сесії творчого конкурсу 01-18 липня  

Початок прийому електронних заяв та заяв і 

документів у паперовому вигляді 
29 липня 

Завершення прийому заяв та документів від осіб, 

які мають складати творчий конкурс (додаткова 

сесія) та індивідуальні усні співбесіди 
08 серпня о 18:00 

Проведення додаткової сесії творчого конкурсу  
09-16 серпня за 

розкладом 

Проведення індивідуальних усних співбесід 09-16 серпня за розкладом 

Оприлюднення рейтингових списків осіб, 

рекомендованих до зарахування за результатами 

індивідуальної усної співбесіди та квотою-2 

не пізніше 12:00 

17 серпня 
 

Виконання вимог до зарахування за результатами 

індивідуальної усної співбесіди та квотою-2 

до 10:00 

20 серпня 
 

Зарахування осіб за результатами індивідуальної 

усної співбесіди та квотою-2 

не пізніше 15:00 

22 серпня 
 

Виключення заяв осіб, зарахованих за 

результатами індивідуальної усної співбесіди 

впродовж               

22 серпня 
 

Завершення прийому заяв від осіб, які вступають 

тільки за результатами НМТ та творчого 

конкурсу (основна сесія) 

23 серпня о 18:00 

Оприлюднення рейтингових списків осіб, 

рекомендованих до зарахування на основі 

результатів НМТ, творчого конкурсу 

не пізніше 

29 серпня 
не раніше 18:00         

02 вересня 

Виконання вимог до зарахування на підставі 

результатів НМТ та творчого конкурсу 

до 18:00                   

02 вересня 
 

Зарахування вступників на підставі результатів 

НМТ та творчого конкурсу 
05 вересня 

не пізніше 

30 вересня 

Переведення на вакантні місця державного 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 

не пізніше 

19 вересня 
 



   

 

Таблиця 5.2 - Строки проведення конкурсу для вступу на 1-й курс для здобуття 

ступеня бакалавра на основі ПЗСО за заочною формою 

 

Етапи вступної кампанії 
Строки виконання етапів 

1-а сесія 2-а сесія 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 
01 липня - 30 вересня 

Початок прийому електронних заяв та заяв і 

документів у паперовому вигляді 
29 липня 24 серпня 

Завершення прийому заяв та документів від 

осіб, які мають складати індивідуальні усні 

співбесіди 

08 серпня 08 вересня 

Проведення індивідуальних усних співбесід 
09-16 серпня за 

розкладом 

09-16 вересня за 

розкладом 

Завершення прийому заяв від осіб, які 

вступають тільки за результатами НМТ 
23 серпня 20 вересня 

Оприлюднення рейтингових списків осіб, 

рекомендованих до зарахування на підставі 

результатів НМТ та індивідуальних усних 

співбесід 

до 12:00   

25 серпня 

до 12:00   

22 вересня 

Виконання вимог до зарахування на підставі 

результатів НМТ та індивідуальних усних 

співбесід 

до 18:00  27 

серпня 

до 14:00  

24 вересня 

Зарахування вступників на підставі результатів 

НМТ, індивідуальних усних співбесід та МЛ  
до 30 серпня до 30 вересня 

 

 

 

 



 

  

Таблиця 5.3 - Строки проведення конкурсу для вступу на 1 курс зі 

скороченим строком навчання для здобуття  ступеня 

бакалавра за денною формою 

 
 

Етапи вступної кампанії 

Строки виконання етапів за 

відповідним джерелом фінансування 

бюджет контракт 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 
01 липня – 30 вересня 

Початок прийому електронних заяв та заяв і 

документів у паперовому вигляді 
29 липня 

Завершення прийому заяв та документів від осіб, 

які мають складати індивідуальні усні співбесіди 
08 серпня о 18:00 

Проведення індивідуальних усних співбесід 09-16 серпня за розкладом 

Завершення прийому заяв від осіб, які вступають 

тільки за результатами НМТ  
23 серпня о 18:00 

Оприлюднення рейтингових списків осіб, 

рекомендованих до зарахування на основі 

результатів НМТ, творчого конкурсу 

до 18:00                   

02 вересня 
не раніше 18:00         

07 вересня 

Виконання вимог до зарахування на підставі 

результатів НМТ та творчого конкурсу 
07 вересня  

Зарахування вступників на підставі результатів 

НМТ та творчого конкурсу 
09 вересня 

не пізніше 

30 вересня 

Переведення на вакантні місця державного 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 

не пізніше 

21 вересня 
 

 

  



Етапи та строки проведення конкурсу для вступу на навчання на 2 курс (на 

поповнення) для здобуття освітнього ступеня бакалавра за денною та заочною 

формами здобуття освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра або освітнього ступеня бакалавра чи 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою 

спеціальністю, виключно за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб  

Таблиця 5.4 - Строки проведення конкурсу для вступу на 2 курс на 

поповнення для здобуття  освітнього ступеня бакалавра за 

денною та заочною формами  
 

Етапи вступної кампанії 
Строки виконання етапів  

1-а сесія 2-а сесія 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 
01 липня – 30 вересня 

Початок прийому електронних заяв та заяв і 

документів у паперовому вигляді 
29 липня 24 серпня 

Завершення прийому заяв та документів від 

осіб, які мають складати усні співбесіди 

(замість НМТ) 

08 серпня о 18-00 08 вересня 

Проведення індивідуальних усних співбесід  09-16 серпня  09-16 вересня 

Завершення прийому заяв від осіб, які 

вступають тільки за результатами НМТ 
23 серпня о 18:00 20 вересня 

Оприлюднення рейтингових списків осіб, 

рекомендованих до зарахування на основі 

результатів НМТ, індивідуальних усних 

співбесід 

не пізніше 

02 вересня 

не пізніше 

 21 вересня 

Виконання вимог до зарахування на підставі 

результатів НМТ, індивідуальних усних 

співбесід 

до 18:00                    

07 вересня 

не пізніше 

 24 вересня 

Зарахування вступників на підставі 

результатів НМТ, індивідуальних усних 

співбесід 

09 вересня 
не пізніше 

30 вересня 

Переведення на вакантні місця державного 

замовлення осіб, які зараховані на навчання 

за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб 

не пізніше 

21 вересня 
 

 



 
 

Таблиця 5.5 - Строки проведення конкурсу для вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра за всіма формами здобуття 
 

Етапи вступної кампанії 

Строки виконання етапів за 

відповідним джерелом фінансування 

бюджет конракт 

Реєстрація вступників для складання МТНК 

або індивідуальної усної співбесіди (замість 

МТНК, для осіб з особливими умовами) 

27 червня – 18 липня (18:00) 

Реєстрація електронних кабінетів, 

завантаження документів 
01 серпня – 31 жовтня 

Прийом заяв та документів для осіб, які 

вступають на основі індивідуальної усної 

співбесіди замість МТНК 

16 – 23 серпня 

Проведення індивідуальних усних співбесід 

замість МТНК 
25 – 31 серпня 

Прийом заяв та документів для осіб, які 

вступають на основі результатів МТНК або 

фахового іспиту 

16 серпня –15 вересня (18:00) 

Основна сесія МТНК 10 – 17 серпня 

Додаткова сесія МТНК 07 – 10 вересня 

Проведення фахових вступних випробувань 13 – 17 вересня 

Рекомендації для зарахування 

не пізніше   

20 вересня 

 

26 вересня 

Виконання вимог для зарахування 
до 18:00 

24 вересня 
28 вересня 

Наказ про зарахування 25 вересня 
не пізніше  

30 вересня 

Переведення на вакантні місця 
не пізніше   

10 жовтня 
 

 

 


