
Прийом заяв та документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на 
навчання вступників до ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» 

 
Прийом заяв та документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в 
такі строки: 
 

Етапи вступної 
кампанії 

Денна форма навчання Навчання без 
відриву від 

виробництва 

вступники на основі освіти 

базова загальна 
середня 

повна загальна 
середня 

повна загальна 
середня 

Початок прийому 
заяв та документів 

01 липня 2017 року 12 липня 2017 року 20 липня 2017 року 

Закінчення прийому 
заяв та документів 
для осіб, які не 
складають вступні 
випробування (на 
основі сертифікатів 
ЗНО) 

--- о 18.00 годині 
08 серпня 2017 року 

20 серпня 2017 року 

Закінчення прийому 
заяв та документів 
для осіб, які мають 
складати  вступні 
випробування 
(екзамени та 
співбесіди), що 
проводить ВСП 
«Василівський 
коледж ТДАТУ» 

о 18.00 годині 
14 липня 2017 року 

о 18.00 годині 
01 серпня 2017 року 

14 серпня 2017 року 

Строки проведення 
вступних 
випробувань 

15 липня 2017 року 
– 22 липня 2017 
року 

02-07 серпня 2017 
року(співбесіди – 
02-04 серпня 2017 
року) 

15-20 серпня 2017 
року 

Термін 
оприлюднення 
рейтингового списку 
вступників 

не пізніше  
12.00 години   
24  липня  2017 року 

- за результатами 
співбесіди та за 
квотами-2 – не 
пізніше 12.00 
години  05  серпня  
2017 року; 
- на основі 
сертифікатів ЗНО та 
вступних іспитів (у 
тому числі, за 
квотами-1) – не 
пізніше 12.00 

не пізніше 
12.00 години 
21 серпня 2017 року 



години 9 серпня 
2017 року 

Строки вибору 
вступниками місця 
навчання 

на місця 
державного або 
регіонального 
замовлення – до 
12.00 години  29 
липня 2017 року 

- на місця 
державного або 
регіонального 
замовлення: за 
результатами 
співбесіди та за 
квотами-2  – до 
18.00 години  7 
серпня 2017 року;  
- на основі 
сертифікатів ЗНО та 
вступних іспитів (у 
тому числі, за 
квотами-1) – 
до 12.00 години  12 
серпня 2017 року 

до 18.00 години  22 
серпня 2017 року 

Терміни 
зарахування 
вступників 

- на місця 
державного або 
регіонального 
замовлення – не 
пізніше 12.00 
години 31 липня 
2017 року; 
- за кошти фізичних 
або юридичних осіб 
–  не пізніше 30 
серпня 2017 року 

- на місця 
державного або 
регіонального 
замовлення:за 
результатами 
співбесіди та за 
квотами-2   – не 
пізніше 12.00 
години 08 серпня; 
- на основі 
сертифікатів ЗНО та 
вступних іспитів (у 
тому числі, за 
квотами-1) – не 
пізніше 12.00 
години 14 серпня 
2017 року;  
- за кошти фізичних 
або юридичних осіб 
– не пізніше 30 
вересня 2017 року 

- за державним 
замовленням – 24 
серпня 2017 року; 
- за кошти фізичних 
або юридичних осіб 
(після зарахування 
на місця 
державного 
замовлення)  –  
не пізніше 26 
серпня 2017 року 
 

Переведення на 
вакантні місця 
державного 
(регіонального) 
замовлення осіб, які 
зараховані на 
навчання за кошти 
фізичних або 
юридичних осіб 

не пізніше 7 серпня 
2017 року 

не пізніше 21 серпня  

 



Прийом заяв та документів, вступні екзамени, що проводить ВСП «Василівський 

коледж ТДАТУ», конкурсний відбір та зарахування на навчання осіб, які вступають на 

навчання за скороченим терміном навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника, та осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,  спеціаліста  для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  за іншою спеціальністю у межах вакантних 

місць ліцензованого обсягу, проводиться в такі строки: 

 початок прийому заяв та документів з 12 липня 2017 року; 

 закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахове вступне 

випробування,  що проводить вищий навчальний заклад – о 18.00 годині 01серпня 

2017 року; 

 строки проведення фахового випробування  –  з 02 серпня 2017 року до 07 серпня 

2017 року; 

 терміни зарахування вступників:  за державним замовленням – не пізніше 12.00 

години 14 серпня 2017 року;  за кошти фізичних або юридичних осіб (після 

зарахування на місця державного замовлення) – не пізніше 30 вересня 2017 року. 

 

Порядок роботи приймальної комісії ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»: 
понеділок – п’ятниця  з 8.00 до 17.00, субота з 8.00 до 15.00.  Під час прийому документів, 
проведення конкурсного відбору та зарахування  приймальна  комісія працює без вихідних. 
 


