
Для вступу за освітньо-професійним ступенем «Фаховий 

молодший бакалавр» дозволено БЕЗ ЗНО! 

Пошук конкурсних пропозицій: https://vstup.edbo.gov.ua/offers/ 

За матеріалами: https://vstup.edbo.gov.ua/ 

ВСТУП ІЗ СЕРТИФІКАТОМ ЗНО ТА БЕЗ ЗНО 

(НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ) 

  

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021 ЗА ОПС ФАХОВИЙ 

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР 
Форма навчання денна заочна 

Реєстрація електронних кабінетів з 1 липня 
Прийом заяв 14-26 липня (по ЗНО 

до 2.08. ) 
- з 02 по 30 
серпня 

Вступні іспити, творчі конкурси 1-13 липня (бюджет) 
1-20 липня (контракт) 

з 31 серпня 
по 9 вересня 

Співбесіди 24-29 липня 
Оприлюднення списків вступників, 
рекомендованих до зарахування за 
співбесідою та квотою-2 

до 1200 5 серпня до 1200 12 
вересня 

Подача документів для виконання вимог до 
зарахування за співбесідою та квотою-2 

до 1200 6 серпня до 1800 14 
вересня 

Зарахування за співбесідою та квотою-2 до 1200 7 серпня до 15 вересня 
Оприлюднення списків вступників, 
рекомендованих до зарахування на основі 
ЗНО 

До 12-00 5 серпня до 1200 12 
вересня 

Подача документів для зарахування  до 1200 09 серпня до 1800 14 
вересня 

Зарахування вступників на бюджет по ЗНО До 12-00 14 серпня до 15 вересня 
Зарахування на контракт До 12-00 20 серпня до 20 вересня 

Інформаційні матеріали 
Розрахунок середнього балу https://vstup.edbo.gov.ua/files/ROZRAHUNOK_

SEREDNOGO_BALA_PZSO_2021.xlsx 
Розрахунок конкурсного балу https://vstup.edbo.gov.ua/files/ROZRAHUNOK_

KONKURSNOGO_BALA_PZSO_2021.xlsx 
Перелік пільгових категорій та 
документи до них 

https://vstup.edbo.gov.ua/files/Perelik_pilgovih_k
ategorij_ta_dokumenti_do_nih.xlsx 

Форма для заповнення заявки на 
складання вступних екзаменів в 
Малинському фаховому коледжі для 
осіб, які претендують на місця 
регіонального замовлення (без 
сертифікатів ЗНО або з відсутнім 
мін.результатом в 100 балів в 
сертифікаті за одним з переліку 
предметів екзамену)  Вступні 
екзамени для даної категорії в 
закладі освіти в період з 1 по 13 
липня відповідно до графіку. 

https://docs.google.com/forms/d/1uOgb4v2
uThG7HfJ9-
e_4XrmSNOR8G2fuwN10Bd3K-
v8/edit?usp=sharing 
 
 
бланк інтерактивної заяви:  
https://drive.google.com/file/d/1bCoDsrILPZssf1c
7Ev68m1YLdFxha8bP/view?usp=sharing 
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ТЕРМІНИ ДОДАТКОВОГО ПРИЙОМУ*  

ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021 ЗА ОПС ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР 

 

ВСТУП ІЗ СЕРТИФІКАТОМ ЗНО ТА БЕЗ ЗНО 

(НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ) 

Форма навчання заочна 

Реєстрація електронних кабінетів з 1 липня 

Прийом заяв З 1 по 15 листопада 

Вступні іспити  16 – 20 листопада 

Співбесіди 

Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до 

зарахування на основі вступних екзаменів та за 

сертифікатами ЗНО 

до 1200 22 листопада 

Подача документів для виконання вимог до зарахування 

на основі вступних екзаменів та за сертифікатами ЗНО 

до 1800  24 листопада 

Зарахування на контракт на основі вступних екзаменів 

та за сертифікатами ЗНО 

до 25 листопада 

 

ТЕРМІНИ ДОДАТКОВОГО ПРИЙОМУ*  

ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021 ЗА ОПС ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР 

 

ВСТУП ІЗ СЕРТИФІКАТОМ ЗНО ТА БЕЗ ЗНО 

(НА ОСНОВІ ДИПЛОМУ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА, ДИПЛОМУ 

СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ) 

Форма навчання Денна** заочна 

Прийом заяв з 04 по 13 серпня з 01 по 15 листопада 

Вступні іспити 14 – 20 серпня 16 – 20 листопада 

Співбесіди 

Оприлюднення списків вступників, 

рекомендованих до зарахування на 

основі вступних екзаменів та за 

сертифікатами ЗНО 

1200 23 серпня до 1200 22 листопада 

Подача документів для виконання 

вимог до зарахування на основі 

вступних екзаменів та за 

сертифікатами ЗНО 

до 1200 26 серпня до 1800  24 листопада 

Зарахування на контракт на основі 

вступних екзаменів та за 

сертифікатами ЗНО 

до 1200 27 серпня до 25 листопада 

 

*Вступ лише на не бюджетні пропозиції 

**Додатковий прийом також на денну форму навчання можливий і 

за свідоцтвом про здобуття базової середньої освіти (9 класів) 


