
ВСТУП
(НА ОСНОВІ ДИПЛОМА РАНІШЕ ЗДОБУТОГО СТУПЕНЯ ОСВІТИ,

КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА,
СВІДОЦТВА БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021 ДЕННА ФОРМА
Прийом заяв 29 червня – 13 липня
Вступні, фахові випробування 14 – 24.07.
Співбесіди 14 – 24.07.
Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до
зарахування за вступними випробуваннями (у тому
числі за співбесідою, квотами-1 та квотами2)

1200 год 27липня

Подача документів для виконання вимог до зарахування до 1200 год 29 липня
Зарахування на місця за кошти фізичних\юридичних
осіб

Не пізніше 3серпня

Зарахування вступників на бюджет До 1800 31серпня
Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за
рахунок цільових пільгових державних кредитів
вступників, які зараховані на контракт

Для БЗСО:
не пізніше 9 серпня

Інформація щодо графіків екзаменів, списків рекомендованих, результатів
екзаменів та наказів про зарахування

розміщуватиметься на сайті МФК www.mltk.co.ua у вкладці:

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ - Оприлюднені рішення приймальної комісії
МЛТК – 2021 рік

За освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр»
вступ на заочну форму навчання розпочинається
з 2 серпня та триватиме до 30 серпня та з 1 по 15 листопада – додатковий
набір,
а також на денну форму навчання з 4 по 13 серпня буде проводитись
додатковий набір.
Більш детально за телефоном: (04133) 97-2-40, 97-2-23, 68-5-13 або в розділі
«Вступникам»

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11vkYjmMFOVtQRMRstLRSEFNGs76q2vUH
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pMnMxOJ3R_m7hGrXXI1vmHR7wuXJ0dgp
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11vkYjmMFOVtQRMRstLRSEFNGs76q2vUH
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11vkYjmMFOVtQRMRstLRSEFNGs76q2vUH
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OFGKOAAl81SQS2tjpJ35IJrgKILiyliB
http://www.mltk.co.ua
https://mltk.co.ua/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/
https://mltk.co.ua/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc/


ВСТУП ІЗ СЕРТИФІКАТОМ ЗНО
(НА ОСНОВІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА)

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021
ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ

Реєстрація електронних кабінетів з 1 липня
Прийом заяв 14-23 липня
Фахові вступні випробування 24-30 липня
Співбесіди 17-19 липня
Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до
зарахування за співбесідою та квотою-2

до 1200 20 липня

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

до 1000 23 липня

Зарахування за співбесідою та квотою-2 до 1500 23 липня
Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до
зарахування на основі ЗНО, творчих конкурсів та вступних
іспитів (включаючи квоту-1, квоту-3, квоту-4)

до 28 липня

Подача документів для зарахування на бюджет до 1800 02 серпня
Зарахування вступників на бюджет 09 серпня
Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за
рахунок цільових пільгових державних кредитів
вступників, які зараховані на контракт

до 19 серпня

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

EREDNOGO_BALA_PZSO_2021.xlsx
Розрахунок конкурсного балу https://vstup.edbo.gov.ua/files/ROZRAHUNOK_K

ONKURSNOGO_BALA_PZSO_2021.xlsx
Перелік пільгових категорій та
документи до них

https://vstup.edbo.gov.ua/files/Perelik_pilgovih_kat
egorij_ta_dokumenti_do_nih.xlsx

Для даної категорії вступників необхідні сертифікати ЗНО 2018 -2021 рр.:

Перший - українська мова

Другий на вибір - математика або історія України

https://vstup.edbo.gov.ua/files/ROZRAHUNOK_SEREDNOGO_BALA_PZSO_2021.xlsx
https://vstup.edbo.gov.ua/files/ROZRAHUNOK_SEREDNOGO_BALA_PZSO_2021.xlsx
https://vstup.edbo.gov.ua/files/ROZRAHUNOK_KONKURSNOGO_BALA_PZSO_2021.xlsx
https://vstup.edbo.gov.ua/files/ROZRAHUNOK_KONKURSNOGO_BALA_PZSO_2021.xlsx
https://vstup.edbo.gov.ua/files/Perelik_pilgovih_kategorij_ta_dokumenti_do_nih.xlsx
https://vstup.edbo.gov.ua/files/Perelik_pilgovih_kategorij_ta_dokumenti_do_nih.xlsx


ВСТУП ІЗ СЕРТИФІКАТОМ ЗНО
(НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021
Реєстрація електронних кабінетів з 1 липня
Прийом заяв 14-23 липня
Вступні іспити, творчі конкурси 1-13 липня (бюджет)

14-23 липня (контракт)
Співбесіди 17-19 липня
Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до
зарахування за співбесідою та квотою-2

до 1200 20 липня

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

до 1000 23 липня

Зарахування за співбесідою та квотою-2 до 1500 23 липня
Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до
зарахування на основі ЗНО, творчих конкурсів та
вступних іспитів (включаючи квоту-1, квоту-3, квоту-4)

до 28 липня

Подача документів для зарахування на бюджет до 1800 02 серпня
Зарахування вступників на бюджет 09 серпня
Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за
рахунок цільових пільгових державних кредитів
вступників, які зараховані на контракт

до 19 серпня

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

REDNOGO_BALA_PZSO_2021.xlsx
Розрахунок конкурсного балу https://vstup.edbo.gov.ua/files/ROZRAHUNOK_KO

NKURSNOGO_BALA_PZSO_2021.xlsx
Перелік пільгових категорій та
документи до них

https://vstup.edbo.gov.ua/files/Perelik_pilgovih_kate
gorij_ta_dokumenti_do_nih.xlsx

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/

https://vstup.edbo.gov.ua/files/ROZRAHUNOK_SEREDNOGO_BALA_PZSO_2021.xlsx
https://vstup.edbo.gov.ua/files/ROZRAHUNOK_SEREDNOGO_BALA_PZSO_2021.xlsx
https://vstup.edbo.gov.ua/files/ROZRAHUNOK_KONKURSNOGO_BALA_PZSO_2021.xlsx
https://vstup.edbo.gov.ua/files/ROZRAHUNOK_KONKURSNOGO_BALA_PZSO_2021.xlsx
https://vstup.edbo.gov.ua/files/Perelik_pilgovih_kategorij_ta_dokumenti_do_nih.xlsx
https://vstup.edbo.gov.ua/files/Perelik_pilgovih_kategorij_ta_dokumenti_do_nih.xlsx
https://vstup.edbo.gov.ua/offers/
https://vstup.edbo.gov.ua/

