V. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного
відбору та зарахування на навчання
1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання реєстрація
електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
розпочинається 01 серпня.
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти
за проводиться в такі строки:
– для осіб, які вступають на основі співбесіди (відповідно до п. 2 розділу
VIII цих Правил прийому):
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Строки проведення університетом співбесід
Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку осіб
рекомендованих до зарахування за державним замовленням
Кінцевий термін виконання вимог до зарахування
вступниками, яким надані рекомендації на місця навчання за
державним замовленням
Зарахування вступників за результатами співбесід на місця
навчання за державним замовленням
Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку осіб
рекомендованих до зарахування на місця навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб
Кінцевий термін зарахування вступників за кошти фізичних та
юридичних осіб

Очна (денна) та заочна
форми навчання
13 серпня
16 серпня о 18 годині
з 16 серпня по 18 серпня
не пізніше 12 год.
20 серпня
не пізніше 10 год.
22 серпня
не пізніше 15 год.
22 серпня
06 вересня
не пізніше
30 вересня

– для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (відповідно до п. 3 –
6 розділу VIII цих Правил прийому):
Етапи вступної кампанії
Термін прийому заяв та документів для участі у вступних
іспитах на місця навчання за державним замовленням
Термін прийому заяв та документів для участі у вступних
іспитах на місця навчання за кошти фізичних та юридичних
осіб
Строки проведення університетом вступних іспитів на місця
навчання за державним замовленням
Строки проведення університетом вступних іспитів на місця
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
Початок прийому заяв та документів для участі в конкурсі до
зарахування
Закінчення прийому заяв та документів для участі в конкурсі
до зарахування на місця навчання за державним замовленням
Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку осіб
рекомендованих до зарахування на місця навчання за
державним замовленням

Очна (денна) та заочна
форми навчання
з 24 липня по 02 серпня
з13 серпня по 16 серпня
з 03 серпня по 12 серпня
з 16 серпня по 22 серпня
13 серпня
22 серпня о 18 годині
не пізніше 12 год.
27 серпня

Кінцевий термін виконання вимог до зарахування
вступниками, яким надані рекомендації на місця навчання за
державним замовленням
Зарахування вступників, яким надані рекомендації на місця
навчання за державним замовленням
Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку осіб
рекомендованих до зарахування на місця навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб
Кінцевий термін зарахування вступників за кошти фізичних та
юридичних осіб

не пізніше 18 год.
31 серпня
05 вересня
06 вересня
не пізніше
30 вересня

– для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку осіб
рекомендованих до зарахування на місця навчання за
державним замовленням
Кінцевий термін виконання вимог до зарахування
вступниками, яким надані рекомендації на місця навчання за
державним замовленням
Зарахування вступників, яким надані рекомендації на місця
навчання за державним замовленням
Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку осіб
рекомендованих до зарахування на місця навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб
Кінцевий термін зарахування вступників за кошти фізичних та
юридичних осіб

Очна (денна) та заочна
форми навчання
13 серпня
22 серпня о 18 годині
не пізніше 12 год.
27 серпня
не пізніше 18 год.
31 серпня
05 вересня
06 вересня
не пізніше
30 вересня

2. Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за
рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної
середньої освіти (відповідно до цих Правил прийому), проводиться не пізніше
15 вересня.
3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають
вступні іспити
Строки проведення університетом вступних випробувань
Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку осіб
рекомендованих до зарахування на місця навчання за
державним замовленням
Кінцевий термін виконання вимог до зарахування
вступниками, яким надані рекомендації на місця навчання за

Очна (денна) та заочна
форми навчання
13 серпня
22 серпня о 18 годині
з 23 серпня до 26 серпня
не пізніше 12 год.
27 серпня
не пізніше 18 год.
31 серпня

державним замовленням
Зарахування вступників, яким надані рекомендації на місця
навчання за державним замовленням
Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку осіб
рекомендованих до зарахування на місця навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб
Кінцевий термін зарахування вступників, яким надані
рекомендації на місця навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб

05 вересня
06 вересня
не пізніше
30 вересня

4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить
університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на
основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:
– реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних
документів розпочинається 01 серпня;
– реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з
іноземної мови розпочинається 12 травня та закінчується о 18:00 05 червня.
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають
на основі результатів єдиного вступного іспиту та/або
фахового вступного випробування
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі
вступних іспитів, які проводить університет (відповідно п. 11
розділу VІІІ)
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування
(спеціальність 081 «Право»)
Фахове вступне випробування
(крім спеціальності 081 «Право»)
Вступне випробування з іноземної мови (спеціальність
011 «Освітні, педагогічні науки»; спеціальності відповідно до
п.12 розділу VIII)
Дата та час оприлюднення списків осіб, рекомендованих до
зарахування на місця навчання за державним замовленням
Кінцевий термін виконання вимог до зарахування
вступниками, яким надані рекомендації на місця навчання за
державним замовленням
Терміни зарахування вступників, яким надані рекомендації на
місця навчання за державним замовленням
Дата та час оприлюднення списків осіб, рекомендованих до
зарахування на місця навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб
Кінцевий термін виконання вимог до зарахування
вступниками, яким надані рекомендації на місця навчання за
кошти фізичних та юридичних осіб
Терміни зарахування вступників, яким надані рекомендації на
місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

Очна (денна) та заочна
форми навчання
05 серпня
22 серпня
з 12 травня
по 05 червня
01 липня
03 липня
з 23 серпня
по 26 серпня
з 27 серпня
по 30 серпня
не пізніше
01 вересня
не пізніше 18 год.
06 вересня
11 вересня
не пізніше 18 год.
11 вересня
не пізніше 18 год.
14 вересня
не пізніше 12 год.
15 вересня

5. Відповідні вступні іспити з іноземної мови в університеті у випадках,
визначених п.11 розділу VIII цих Правилами прийому, проводяться за графіком

основної сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного
випробування за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським
центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти
надає матеріали для проведення у закладі вищої освіти вступних іспитів з
іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня
проведення іспиту.
6. Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за
рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил
прийому), не пізніше 15 вересня.
7. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та
єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та
проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення
вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційнотехнологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для
вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № А441,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за
№ 446/33417.
Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються
відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу
на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої
освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).
Тестові завдання першого блоку єдиного фахового вступного
випробування (Тест загальної навчальної правничої компетенції) укладаються
відповідно до програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня
бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081
«Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання.
Тестові завдання другого блоку єдиного фахового вступного
випробування (Право) укладаються відповідно до програми другого блоку
єдиного фахового вступного випробування - тесту з восьми базових правничих
дисциплін.
8. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного
відбору та зарахування на навчання за програмою підготовки офіцера запасу за
військовими спеціальностями:
Етапи вступної кампанії
Строки подання заяв і документів
Строки проведення вступних випробувань
Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку
осіб рекомендованих до зарахування
Зарахування вступників, яким надані рекомендації

Очна (денна) форма навчання
з 13 липня по 17 серпня
з 18 серпня по 21 серпня
не пізніше 29 серпня
не пізніше 30 серпня

9. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить
університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на
основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста на здобуття ступеня бакалавр за іншою спеціальністю проводиться
в такі строки:

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Строки проведення університетом вступних випробувань
Дата та час оприлюднення списків осіб, рекомендованих
до зарахування
Кінцевий термін виконання вимог до зарахування
вступниками, яким надані рекомендації
Зарахування вступників, яким надані рекомендації

Очна (денна) та заочна форми
навчання
05 серпня
25 серпня
з 26 серпня по 30 серпня
не пізніше
01 вересня
не пізніше
04 вересня
05 вересня

10. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить
університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання осіб, які не менше
одного року здобувають ступінь бакалавра для здобуття ступеня бакалавра за
іншою спеціальністю на другий курс за іншою формою навчання; прийом
студентів на старші курси у порядку поновлення та переведення в межах
вакантних місць ліцензованого обсягу в рамках відповідної спеціальності;
проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Зарахування вступників, яким надані рекомендації

Очна (денна) та заочна форми
навчання
05 серпня
05 вересня
не пізніше 15 вересня

11. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання для іноземців:
– для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за всіма
формами здобуття освіти проводиться в такі строки: прийом заяв та документів
з 13 січня по 20 лютого та з 13 серпня по 20 жовтня серпня; вступні іспити
проводяться в кілька потоків відповідно до затвердженого розкладу;
формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до
зарахування та оприлюднення списку рекомендованих здійснюються не пізніше
25 серпня та не пізніше 25 лютого; зарахування вступників – 01 березня та 01
листопада відповідно;
– для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами
здобуття освіти проводиться в такі строки: прийом заяв та документів з 05
серпня по 20 жовтня; вступні іспити проводяться в кілька потоків відповідно до
затвердженого розкладу; формування рейтингових списків вступників, надання
рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих
здійснюються не пізніше 30 жовтня; зарахування вступників – не пізніше
01 листопада.
12. Порядок роботи Приймальної комісії (дні тижня та години).
Щодня, крім вихідних, з 10 год. до 17 год.
Щодня в період з 13 серпня по 15 вересня 2020 року з 09 год. до 18 год.
Перерва з 12 год. до 13 год.

