
Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти 

(1 сесія прийому документів) 

Етапи вступної кампанії 

Форма навчання 

денна 
заочно- 

дистанційна 

прийом мотиваційних листів з 04 по 14 травня 

оприлюднення результатів оцінювання мотиваційних листів  17 травня 

прийом заяв та документів для участі у вступних іспитах на місця 
державного та регіонального замовлення 

з 24 червня по 9 липня 

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 
необхідних документів 

розпочинається 01 липня 

початок прийому заяв та документів 14 липня 

закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на 
основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 

о 1800 год. 16 липня 

закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають 
тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 

о 1800 год. 23 липня 

строки проведення вступних іспитів: 
для вступників на місця державного та регіонального замовлення 
для вступників, які вступають на навчання за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб 

з 01 до 13 липня 
з 14 до 23 липня 

строки проведення співбесід з 17 до 19 липня 

оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за 
результатами співбесіди та за квотою-2 

не пізніше 1200 год. 
20 липня 

виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення 
осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди 
та за квотою-2 (обов’язково подати письмову заяву про 
виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення) 

до 1000 год. 23 липня 

зарахування осіб, за результатами співбесіди та за квотою-2 за 
державним замовленням 

не пізніше 1500 год. 
23 липня 

виключення зарахованих на місця державного замовлення 
вступників з конкурсу на інші місця державного замовлення 

впродовж 23 липня 

оприлюднення рейтингових списків осіб, які вступають за 
результатами зовнішнього незалежного оцінювання, творчих 
конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотою-1 та 
квотою-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування з 
повідомленням про отримання чи неотримання ними права 
здобувати вищу освіту за державним або регіональним 
замовленням 

не пізніше 28 липня 

виконання вимог до зарахування на місця державного або 
регіонального замовлення осіб, які вступають на основі 
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих 
конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотою-1 та 
квотою-3) 

до 1800 год. 02 серпня 

зарахування вступників за державним або регіональним 
замовленням 

не пізніше 09 серпня 

оприлюднення рейтингових списків осіб, які вступають на місця 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та закриті 
(фіксовані) конкурсні пропозиції 

не раніше 10 серпня 

переведення на вакантні місця державного, регіонального 
замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних 
кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або 
юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти 

не пізніше 19 серпня 

зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня 



оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за 
результатами співбесіди та за квотою-2 (завершальний етап) 

не пізніше 1200 год. 
29 вересня 

виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення 
осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди 
та за квотою-2 (завершальний етап) 

до 1000 год. 30 вересня 

зарахування осіб за результатами співбесіди та за квотою-2 на 
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб та переведення 
на вакантні місця державного, регіонального замовленням 
(завершальний етап) 

не пізніше 1500 год. 
30 вересня 

 

(2 сесія прийому документів) 

 

Етапи вступної кампанії 
Форма навчання 

заочно-дистанційна 

початок прийому заяв та документів 15 вересня 

закінчення прийому заяв та документів о 1600 год. 22 вересня 

строки проведення вступних іспитів та співбесід з 23 по 26 вересня 

оприлюднення рейтингових списків осіб, які вступають на місця 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
27 вересня 

зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 вересня 
 

(3 сесія прийому документів) 

 

Етапи вступної кампанії 
Форма навчання 

заочно-дистанційна 

початок прийому заяв та документів 18 жовтня 

закінчення прийому заяв та документів о 1600 год. 15 листопада 

строки проведення вступних іспитів та співбесід з 16 по 21 листопада 

оприлюднення рейтингових списків осіб, які вступають на місця 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
23 листопада 

зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 листопада 

 

Після отримання рекомендації до зарахування вступник надає до відбіркової 

комісії наступні документи: 

- заяву на бланку університету; 

- свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з додатком (оригінали); 

- сертифікат ЗНО з інформаційною карткою; 

- 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

- копії паспорта та довідки про реєстрацію місця проживання; 

- копію облікової картки платника податків; 

- копію військового квитка або приписного посвідчення; 

- паспорт, військовий квиток або приписне посвідчення (пред’являється особисто); 

- витяг з трудової книжки (на заочну форму навчання).  

 

При поданні оригіналів документів вступник зобов’язаний укласти договір про навчання 

між університетом та вступником (за участі батьків або законних представників - для 

неповнолітніх вступників). У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або 

юридичних осіб додатково укладається договір про фінансові зобов’язання щодо оплати 

навчання. 


