
V. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування 
на навчання 

1. Для вступників на основі вступу БСО: 
– реєстрація особистих електронних кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів розпочинається 23 червня та завершується 30 
листопада; 

 

Етапи вступної кампанії Очна форма навчання 

 
Початок прийому заяв та документів 30 червня  
Закінчення прийому заяв та документів  о 18 год. 13 липня  
Строки проведення співбесід з 14 липня по 22 липня  
Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку 
осіб рекомендованих до зарахування 

не пізніше 12 години 
26 липня 

за державним замовленням 
Термін виконання вимог до зарахування вступниками, 
яким надані рекомендації  

не пізніше 12 год. 
29 липня 

Зарахування вступників, яким надані рекомендації 
не пізніше 18 год. 

31 липня 
за кошти фізичних та юридичних осіб 
Термін виконання вимог до зарахування вступниками, 
яким надані рекомендації  

не пізніше 18 год. 
02 серпня 

Зарахування вступників, яким надані рекомендації не пізніше 03 серпня 
Додаткове зарахування вступників  не пізніше 30 листопада 

 

2. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 
зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі 
базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться 
не пізніше 08 серпня. 

3. Для вступників на основі ПЗСО, КР виключно за кошти фізичних або 
юридичних осіб: 

– реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 
документів розпочинається 03 липня;  

Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої 
заяви вступника на відповідній основі вступу. Вступник може внести до 
електронного кабінету декілька документів про попередню освіту, що містяться 
в Реєстрі документів про освіту, для реєстрації заяв на різних основах вступу до 
дня, що передує дню завершення реєстрації заяв. 

 

Етапи вступної кампанії 
Очна та заочна 

форми навчання 

Початок прийому заяв та документів 10 липня 

Закінчення прийому заяв та документів які вступають на 
основі результатів розгляду мотиваційних листів 

о 18 год. 09 серпня 



Дата та час оприлюднення рейтингового списку та 
списку осіб рекомендованих до зарахування  

не пізніше12.00 год. 
11 серпня 

Зарахування вступників 
не пізніше 12:00 год. 

31 серпня 
Додаткове зарахування вступників  не пізніше 30 листопада 

 

4. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 
зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної 
загальної (профільної) середньої освіти (у межах цих Правил прийому), 
проводиться не пізніше 31 серпня. 

5. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування 
вступників на навчання для здобуття фахової передвищої освіти за іншою 
спеціальністю приймаються вступники на основі НРК5, НРК6, НРК7 або особи, 
які на базі вступу ПЗСО здобувають освітньо-професійний ступінь фахового 
молодшого бакалавра, ступінь вищої освіти не менше одного року та 
виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план на місця 
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб; прийом студентів на старші 
курси у порядку поновлення та переведення в межах вакантних місць 
ліцензованого обсягу (обсягу державного замовлення) в межах відповідної 
спеціальності проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії Очна та заочна форми 
навчання 

Початок прийому заяв та документів 10 липня 
Закінчення прийому заяв та документів від осіб о 18 год. 09 серпня 
Дата та час оприлюднення рейтингового списку та 
списку осіб рекомендованих до зарахування  

не пізніше 12:00 год. 
31 серпня 

Кінцевий термін зарахування вступників  не пізніше 30 вересня 
 

 

6. Порядок роботи приймальної комісії: 
Щодня, крім вихідних, з 09 год. до 17 год.; субота: з 09 год. до 13 год. 

(з 30 червня по 03 серпня) 
Неділя – вихідний. 

 


