
Заочна форма навчання

(тільки за контрактом)

На основі базової загальної

середньої освіти (9 кл.)

На основі ПЗСО, ОКР 

Кваліфікованого робітника, та всіх 

інших категорій вступників

02 липня 23 липня

Для поступаючих на основі 

співбесіди та вступних іспитів

Для поступаючих тільки

на основі сертифікатів ЗНО

01 серпня о 18:00 год. 08 серпня о 18:00 год.

з 15.07 по 22.07 з 21.08 до 25.08

з 15.07 по 22.07 з 21.08 до 25.08

Рекомендовані до зарахування

за результатами співбесіди

та за квотами-2

Рекомендовані до зарахування

за результатами ЗНО, вступних 

іспитів та за квотами-1

Не пізніше 12:00 год.

05 серпня (бюджет)

Не пізніше 12:00 год.

09 серпня (бюджет)

Для рекомендованих до 

зарахування за результатами 

співбесіди та квотами-2

Для рекомендованих до зара-

хування за результатами ЗНО, 

вступних іспитів та квотами-1

До 18:00 год. 07 серпня До 12:00 год. 13 серпня

Для рекомендованих до 

зарахування за результатами 

співбесіди та квотами-2

Для рекомендованих до зара-

хування за результатами ЗНО, 

вступних іспитів та квотами-1

Не пізніше 12:00 год.

08 серпня (бюджет)

Не пізніше 12:00 год.

17 серпня (контракт)

Не пізніше 12:00 год.

14 серпня (бюджет)

Не пізніше 12:00 год.

17 серпня (контракт)

Не пізніше 30 серпня Не пізніше 30 вересня

                              Додаток 3

                              до Правил прийому на навчання у 

                              Державному вищому навчальному закладі

                              «Білгород-Дністровський морський

                              рибопромисловий технікум»

                              для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

                              молодшого спеціаліста в 2018 році

Додаткове зарахування (контракт)

Не пізніше 18:00 год.

30 липня (бюджет)

Не пізніше 02 серпня (контр.)

Не пізніше 30 серпня

Не пізніше 30 вересня

До 12:00 год. 28 липня До 12:00 год. 29 серпня

Зарахування

Принесення оригіналів документів

Строки прийому документів, вступних випробувань

та зарахування до технікуму у 2018 році

Початок прийому заяв

Закінчення прийому заяв

Вступні іспити

Денна форма навчання

з 02.08 по 04.08

з 02.08 по 07.08

Не пізніше 12:00 год.

24 липня (бюджет)

Не пізніше 12:00 год.

27 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників

На основі повної загальної

середньої освіти (11 кл.)

12 липня

14 липня о 18:00 год. 20 серпня о 18:00 год.

Співбесіди


