
Строки прийому вступників до Маслівського аграрного коледжу ім. 

П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету 

наведені нижче в таблиці: 

 

Етапи вступної 

кампанії 

Денна форма навчання 
Навчання без відриву від 

виробництва 

Вступники на основі освіти 

базової 

загальної 

середньої, 

 

повної 

загальної 

середньої 

ОКР 

«Кваліфіко

ваний 

робітник», 

вищої 

освіти 

 

 

повної 

загальної 

середньої 

ОКР 

«Кваліфік

ований 

робітник» 

Вищої 

освіти 

 

 

Реєстрація 

електронних 

кабінетів 

 

З 01 липня 

2019 року        

до 

18.00 год. 

22 липня 

2019 року 

 

З 01 липня 

2019 року        

до 

18.00 год. 30 

серпня 

2019 року 

 

Початок 

прийому заяв та 

документів 

01 липня 2019 

року 

10 липня 

2019 року 

 

10 липня 

2019 року 
10 липня 2019 р. 

Закінчення 

прийому заяв та 

документів від 

осіб, які мають 

право складати 

вступні 

випробування 

або співбесіди 

(для вступників 

на основі 

базової, повної 

загальної 

середньої освіти, 

ОКР 

«Кваліфікований 

робітник», вищої 

освіти),  що 

проводить 

вищий 

навчальний 

заклад 

13 липня 

 2019 року 

18.00 год. 

 22 липня 

2019 року 

18.00 год. 

22 липня 

2019 року 

18.00 год. 

04 серпня 2019 року 

Закінчення 

прийому заяв та 

документів від 

осіб, вступають 

тільки на основі 

 

29 липня 

2019 року 

18.00 год. 

 
04 серпня  

2019 року 
 



сертифікатів 

ЗНО 

Строки 

проведення 

вищим 

навчальним 

закладом 

вступних 

випробувань 

14 – 21 липня 

2019 року 

Вступні 

іспити  

23 – 28 

липня 

 2019 року; 

Співбесіди 

23 – 25 

липня 

2019 року. 

Вступні 

іспити та 

співбесіди  

23 – 28 

липня 2019 

року 

Для вступників на базі 

повної загальної середньої 

освіти (без ЗНО) вступні 

іспити: 05 – 10 серпня 

2019 року; 

Для випускників ПТУ: 

вступний іспит з 

української мови та 

фахове вступне 

випробування: 

 05 – 10 серпня 2019 року; 

Для вступників на основі 

попередньо здобутої 

вищої освіти  

фахові вступні 

випробування  

05 – 10 серпня 2019 року. 

Термін 

оприлюднення 

рейтингового 

списку 

вступників 

не пізніше  

12.00 год.  

23 липня 2019 

року; 

 

На основі 

співбесід 

не пізніше 

12.00 год. 

01 серпня 

2018 року; 

На основі 

ЗНО 2017 - 

2019 рр. та 

вступних 

іспитів не 

пізніше 

12.00 год. 

01 серпня 

2019 року 

12.00 год. 

01 серпня 

2019 року 

12 серпня 2019 року. 

Виконання 

вступниками 

вимог до 

зарахування 

на місця за 

кошти 

державного 

бюджету до 

12.00 год. 

 27 липня 2019 

року; 

на місця за 

кошти фізичних 

та юридичних 

осіб до  

12.00 год.  

30 липня 2019 

року. 

На основі 

співбесід: 

на місця за 

кошти 

державного 

бюджету 

до  

18.00 год. 

03 серпня 

2019 року; 

На основі 

ЗНО 2017 - 

2019 рр. та 

вступних 

іспитів на 

місця за 

кошти 

державного 

На місця за 

кошти 

державного 

бюджету до  

12.00 год. 

05 серпня 

2019 р. 

до 12.00 год. 16 серпня 

2019 року. 



бюджету 

до  

12.00 год. 

 05 серпня 

2019 р. 

Зарахування 

за кошти 

державного 

бюджету до 

18.00 год.  

29 липня  

2019 року;  

за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб 

не пізніше  

18.00 год. 

 01 серпня  

2019 року. 

Додаткове 

зарахування не 

пізніше  

30 серпня 2019 

року. 

На основі 

співбесід: 

за кошти 

державного 

бюджету 

до  

12.00 год.  

 04 серпня 

2019 року.  

На основі 

ЗНО 2017 - 

2019 рр. та 

вступних 

іспитів за 

кошти 

державного 

бюджету 

до  

12.00 год. 

06 серпня 

2019 року;  

 за кошти 

фізичних 

та 

юридичних 

осіб не 

пізніше  

12.00 год.  

16 серпня 

2019 року; 

Додаткове 

зараху-

вання не 

пізніше  

30 вересня 

2019 р. 

За кошти 

державного 

бюджету до  

12.00 год. 

06 серпня 

2019 року;  

за кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб не 

пізніше  

12 год. 

 15 вересня 

2019 року. 

за кошти державного 

бюджету до 12.00 год. 

 17 серпня 2019 року;  

за кошти фізичних та 

юридичних осіб не 

пізніше 12.00 год. 

 19 серпня 2019 року. 

Переведення 

вступників на 

вакантні місця 

державного 

замовлення 

Не пізніше  

06 серпня 2019 

року 

Не пізніше 

20 серпня 

2019 року 

Не пізніше 

20 серпня 

2019 року 

 

 


