
 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

  

1.  Прийом заяв та документів для вступу до Відокремленого структурного 

підрозділу “ Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного 

університету”, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування до 

коледжу вступників на основі базової середньої освіти за денною  формою 

здобуття освіти проводиться в строки вказані в таблиці 1 та таблиці 2   

Таблиця 1 

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання на основі базової  середньої освіти 

 

Таблиця 2 

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання на основі базової середньої освіти на місця за 

кошти фізичних або юридичних осіб (додатковий набір) 

 
 

 

 

Етапи вступної кампанії Строки проведення 

Реєстрація електронних кабінетів Розпочинається 23 червня 2022р 
завершується 31 жовтня2022р 

Початок прийому заяв та документів  30 червня 2022р 

Закінчення прийому заяв та документів 13 липня 2022 р о 18.00 годині 

Проведення індивідуальної усної співбесіди 14 липня – 21 липня 2022р 

Оприлюднення рейтингового списку вступників, із 
зазначенням рекомендованих до зарахування на 
місця державного (регіонального) замовлення 

не пізніше 12.00 години  26 липня 2022р 

Виконання вимог вступниками, які отримали 
рекомендації  до зарахування: 

-  на місця державного замовлення; 
- на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

 
 

до 12.00 години 28 липня 2022р 
 

до 12.00 години 01 серпня 2022р. 

Зарахування вступників : 
- за державним замовленням; 

- за кошти фізичнихта/ або юридичних осіб 

 
не пізніше 18.00 години 30липня 2022р. 

не пізніше 18.00 години 03 серпня 2022р. 

Переведення на вакантні місця державного  
замовлення осіб, які зараховані на навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб 

 
не пізніше 08 серпня 2022р. 

Етапи вступної кампанії Строки проведення 

Початок прийому заяв та документів  17 жовтня 2022р 

Закінчення прийому заяв та документів 25 жовтня 2022р о 18.00 годині 

Оприлюднення рейтингового списку вступників, із 
зазначенням рекомендованих до зарахування на 
місця за кошти фізичних або юридичних осіб 

не пізніше 12.00 години  26 жовтня2022р 

Виконання вимог вступниками, які отримали 
рекомендації до зарахування, на місця за кошти 
фізичнихта/ або юридичних осіб 

до 12.00 години 27 жовтня 2022р 
 

Зарахування вступників за кошти фізичних та/ 
або юридичних осіб 

не пізніше 18.00 години 31 жовтня 2022р. 



 

 

2. Прийом заяв та документів для вступу до Відокремленого структурного 

підрозділу “ Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного 

університету”, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування до 

коледжу вступників на основі повної загальної (профільної) середньої 
освіти за денною (дуальною) формою здобуття освіти проводиться в строки 

вказані в таблиці 3та таблиці 4  

Таблиця 3 

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання на основі повної загальної середньої освіти 

Таблиця 4 

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання на основі повної загальної середньої освіти на 

місця за кошти фізичних або юридичних осіб (додатковий набір) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етапи вступної кампанії Строки проведення 

Реєстрація електронних кабінетів Розпочинається 01 липня2022р 
Завершується 31 жовтня 2022р 

Початок прийому заяв та документів  14 липня 2022 р 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які 
вступають на основі: 
-індивідуальної усної співбесіди; 
- сертифікунаціонального мультипредметного теста 
або сертифікатів ЗНО 

 
 

05 серпня  2022р о 18.00 годині 
 

31 серпня 2022р о 18.00 годині  

Сроки проведення індивідуальної усної співбесіди  
08 серпня-16серпня 2022р 

Оприлюднення рейтингового списку осіб,  
рекомендованих до зарахування на місця  
державного замовлення 

 
не пізніше 12.00 години  1вересня  2022р 

Виконання вимог осіб,які отримали рекомендації  до 
зарахування, на місця :  
-державного замовлення 
-  за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

 
 

До 12.00 години 06 вересня 2022р. 
До 12.00 години 14 вересня 2022р. 

Зарахування осіб за: 
- державним замовленням ; 
- кошти фізичних та/або юридичних осіб 

 
Не пізніше 12.00 години 08 вересня 2022р. 
Не пізніше 12.00 години 16 вересня 2022р. 

Переведення на вакантні місця державного 
замовлення осіб 

Не пізніше 26 вересня 2022р. 

Етапи вступної кампанії Строки проведення 

Початок прийому заяв та документів  17 листопада 2022 р 

Закінчення прийому заяв та документів  24 листопада 2022р о 18.00 годині 

Оприлюднення рейтингового списку 
осіб,рекомендованих до зарахування  на місця  
за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

Не пізніше 12.00 години 26 листопада 2022р. 
 

Виконання вимог осіб, які вступають на місця : за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб 

До 12.00 години 28листопада 2022р. 
 

Зарахування осіб,які вступають на місця за - 
кошти фізичних та/або юридичних осіб 

Не пізніше 30 листопада 2022р. 



 

3. Прийом заяв та документів для вступу до Відокремленого структурного 

підрозділу “Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного 

університету”, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування до 

коледжу вступників на основі повної загальної (профільної) середньої 
освіти за заочною формою здобуття освіти проводиться в строки вказані в 

таблиці 5 цих Правил прийому. 

Таблиця 5 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання за заочною формою здобуття освіти на основі 

повної загальної середньої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етапи вступної кампанії Строки проведення 

І етап ІІ етап 

Реєстрація електронних кабінетів Розпочинається 01 липня2022р 
Завершується 31 жовтня 2022р 

Початок прийому заяв та документів 14 липня  2022р 17 листопада 2022р. 

Закінчення прийому заяв та документів для 
осіб, які вступають на основі: 
-індивідуальної усної співбесіди; 
-сертифікатів національного 
мультипредметного теста  абосертифікатів  
ЗНО 

 
 

05 серпня  2022р о 18.00 годині 
 

31 серпня 2022р о 18.00 годині  

 
 

24 листопада 2022р.   

Сроки проведенняіндивідуальної усної 
співбесіди 

 
08 серпня- 16серпня 2022р 

 

Оприлюднення рейтингового списку осіб,  
рекомендованих до зарахування  
на місця  державного замовлення 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

 
не пізніше 12.00 години  

1вересня  2022р 
не пізніше 12.00 години  

14 вересня 2022р 

 
 

 

не пізніше  12.00 години 
26 листопада 2022р. 

Виконання вимог осіб,які отримали 
рекомендації  до зарахування, на місця :  
-державного замовлення 
закошти фізичних та/або юридичних осіб 
 

 
До 12.00 години 06 вересня 

2022р. 
До 12.00 години 14 вересня 

2022р 

 
 

До 12.00 години 

28 листопада 2022р. 

 

Зарахування осіб за: 
- державним замовленням ; 
- кошти фізичних та/або юридичних осіб 
 

Не пізніше 12.00 години 08 
вересня 2022р. 

Не пізніше 12.00 години  
16 вересня 2022р. 

 
 

Не пізніше 12.00 години 
30 листопада 2022р. 

Переведення на вакантні місця державного 
замовлення осіб 

Не пізніше 26 вересня 2022р. - 



 

Таблиця 6 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання за заочною формою здобуття освіти на основі 

повної загальної середньої освіти (спеціальність 051 Економіка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етапи вступної кампанії Строки проведення 

І етап ІІ етап 

Реєстрація електронних кабінетів Розпочинається 01 липня 2022р 
Завершується 31 жовтня 2022р 

Початок прийому заяв та документів 02 серпня  2022р 17 листопада 2022р. 

Закінчення прийому заяв та документів для 
осіб, які вступають на основі: 
-індивідуальної усної співбесіди; 
-сертифікатів національного 
мультипредметного теста  абосертифікатів  
ЗНО 

 
 

22 серпня  2022р о 18.00 годині 
 

31 серпня 2022р о 18.00 годині  

 
 

24 листопада 2022р.   

Оприлюднення рейтингового списку осіб,  
рекомендованих до зарахування  
за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

 
не пізніше 12.00 години  

14 вересня 2022р 

 
не пізніше  12.00 години 

26 листопада 2022р. 

Виконання вимог осіб,які отримали 
рекомендації  до зарахування, на місця :  
-закошти фізичних та/або юридичних осіб 

 
До 12.00 години 14 вересня 

2022р 

 
До 12.00 години 

28 листопада 2022р. 

Зарахування осіб за: 
- кошти фізичних та/або юридичних осіб 

Не пізніше 12.00 години  
16 вересня 2022р. 

Не пізніше 12.00 години 
30 листопада 2022р. 



 

4. Прийом заяв та документів для вступу до Відокремленого структурного  

підрозділу “Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного 

університету”, конкурсний відбір та зарахування до коледжу вступників на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, 

молодшого спеціаліста за денною формою здобуття освіти проводиться в строки 

вказані в таблиці 5 цих Правил прийому. 

Таблиця 7 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на 

навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, 

молодшого спеціаліста, освітньогоступеня молодшого бакалавра, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалаврана місця за 

кошти фізичних або юридичних осіб 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години): 

понеділок - п'ятниця з 08:30 до 16:30; обідня перерва - з 12:00 до 12:30;субота з 

08:30 до 12:30; неділя - вихідний 

 

 

Етапи вступної кампанії Строки проведення 

Початок прийому заяв та документів  22 серпня 2022р 

Закінчення прийому заяв та документів 31 серпня  2022р о 18.00 годині 

Оприлюднення рейтингового списку із  
зазначенням рекомендованих до зарахування  за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб 

не пізніше 12.00 години  
1вересня  2022р 

Виконання вимог вступниками, які отримали 
рекомендації  до зарахування, на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб 

До 12.00 години14 вересня 2022р. 

Зарахування даної категорії вступників  за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб 

До 12.00 години16 вересня 2022р. 
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