
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної 

загальної середньої освіти до Харківського механіко-технологічного 

фахового коледжу імені О. О. Морозова 

проводиться в такі строки: 
 

 

 

Етапи вступної кампанії 

Вступники на основі 

базової загальної 

серед ньої освіти 

за денною  формою 

здобуття освіти 

Вступники на основі 

повної загальної 

(профільної) 

 середньої освіти 

за денною  формою 

здобуття освіти 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів 

розпочинається 

23 червня 2022 року 

та завершується 

31 жовтня 2022 року 

розпочинається 

01 липня 2022 року 

та завершується 

31 жовтня 2022 року 

Початок прийому заяв та документів, 

передбачених цими Правилами 

 

30 червня 2022 року 

  

 14 липня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00 год. 

13 липня 2022 року 

о 18:00 год. 

16 серпня 2022 року 

Строки проведення коледжем  

індивідуальної усної співбесіди  

з 14 липня 2022 року 

до 21 липня2022 року  

 

Терміни оприлюднення рейтингових 

списків вступників із зазначенням 

рекомендацій до зарахування на місця 

регіонального замовлення 

 

не пізніше 

12:00 год. 

26 липня 2022 року 

 

не пізніше 

12:00 год. 

21 серпня 2022 року 

Строки виконання вимог до зарахування 

вступниками, які отримали рекомендації 

до зарахування 

на місця регіонального 

замовлення  

до 12:00 год  

28 липня 2022 року 

 

до 12:00 год . 

25 серпня 2022 року 

 

 

Терміни зарахування вступників 

 регіональним 

замовленням – 

 не пізніше 18:00 год  

30 липня 2022 року 

за кошти фізичних або 

юридичних осіб – не 

пізніше  

 03 серпня 2022 року 

додаткове зарахування –  

не пізніше ніж  

31 жовтня 2022 року 

 

 

за кошти фізичних або 

юридичних осіб  

- не пізніше 

12:00 год 

16 вересня 2022 року 

 

 

Переведення на вакантні місця 

регіонального замовлення осіб,  

які зараховані на навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб 

 

не пізніше  

08 серпня 2022 року 

 

 

Додатковий набір виключно за кошти 

фізичних або юридичних осіб 

не пізніше 

15 жовтня 2022 року 

не пізніше 

15 жовтня 2022 року 

Додаткове зарахування за кошти фізичних та 

юридичних осіб не 

пізніше  

30 жовтня 2022 року 

за кошти фізичних 

та юридичних осіб 

не пізніше 

30 жовтня 2022 року 

 


