
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ (СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ) 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ПАВЛА ЧУБИНСЬКОГО» 

 

Етапи вступної кампанії для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

заочної форми навчання 

 
Етапи вступної кампанії Дати проведення 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів розпочинається  

01 липня 

Вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків  для 

вступників, які вступають на місця регіонального замовлення  

(творчі конкурси проводяться в одну сесію) 

01 по 20 липня 

включно 

Реєстрація учасників на творчі конкурси відбуватиметься  

 

з 24 червня до  

19 липня 

Співбесіди проводяться  з 24 до 29 липня 

включно 

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил 

прийому, розпочинається  

14 липня 

Прийом заяв та документів  закінчується  о 18:00 год 26 липня 

Додаткові сесії вступних іспитів, творчих конкурсів проводяться   з 27 липня до 02 

серпня включно 

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами 

співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними 

права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра за регіональним замовленням 

оприлюднюються  

не пізніше 12:00 год  

05 серпня 

Рейтингові списки оновлюються  до 12:00 раз у два 

дні до 17 серпня 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця регіонального замовлення, а також подати 

письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного 

замовлення 

до 18:00 год 06 

серпня 

Зарахування вступників за державним замовленням відбувається  не пізніше 12:00 год 

07 серпня 

Зараховані особи виключаються з конкурсу на інші місця державного 

замовлення 

впродовж 07 серпня 

Зарахування на місця за регіональним замовленням  не пізніше 12:00 год  

14 серпня 

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на 

основі повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах 

Правил прийому), проводиться  

не пізніше  

20 серпня. 

Зарахування вступників відбувається: за кошти фізичних або 

юридичних осіб  

 

не пізніше 12:00 год 

20 серпня 

Додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб  

не пізніше 30 

вересня 
 


