До уваги абітурієнтів
Строки прийому заяв та документів щодо вступу в 2019 р.:
на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) за денною формою
навчання:
прийом заяв та документів з 01 липня до 13 липня (о 18.00 год.);
вступні іспити, проводяться з 14 липня до 21 липня.
на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) за денною формою
навчання:
прийом заяв та документів починається 10 липня,
закінчується:
- 22 липня (о 18.00 год.) для осіб, які вступають на основі співбесіди,
вступних іспитів;
- 29 липня (о 18.00 год.) для осіб, які вступають тільки на основі
сертифікатів ЗНО (2017, 2018, 2019);
вступні іспити проводяться з 23липня до 28 липня;
співбесіди проводяться з 23до 25 липня.
на заочну форму навчання:
прийом заяв та документів починається 28 липня,
закінчується:
- 27 серпня о 18.00 год.









Документи, які подають вступники (база 9 кл.):
документ про базову середню освіту і додаток до нього (оригінал та
копія);
медична довідка форма 086-о та довідка форма 063 (щеплення);
6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
ID карта та додаток (оригінал та копія);
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал та
копія).
Документи, які подають вступники (база 11 кл.):
документ про повну загальну середню освіту і додаток до нього
(оригінал та копія);








сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання якості знань (перший
предмет - українська мова і література, другий предмет на вибір –
математика або історія України або фізика);
медична довідка форма 086-о та довідка форма 063 (щеплення);
6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
копію паспорта (оригінал та копія);
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал та
копія).
Порядок роботи приймальної комісії:
з 1 по 21 липня 2019 р.

з 22 липня по 31серпня
2019 р.

Понеділок

9:00–17:30

Понеділок

9:00–16:00

Вівторок

9:00–17:30

Вівторок

9:00–16:00

Середа

9:00–17:30

Середа

9:00–16:00

Четвер

9:00–17:30

Четвер

9:00–16:00

П’ятниця

9:00–17:30

П’ятниця

9:00–16:00

Субота

9:00–14:00

Субота

—

Неділя

9:00–12:00

Неділя

—

Перерва: понеділок - п’ятниця з 13:00 до 14:00.
Субота, неділя без перерви.

