
Для вступу на перший курс для здобуття освітніх ступенів 

молодшого бакалавра, бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти: 

 
Денна форма здобуття освіти 

 
 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ  
Терміни проведення етапів 

вступної кампанії 

Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах 

на місця державного замовлення (І потік): 

• початок 24 червня 

• завершення  06 липня 

Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників з 01 липня по 30 вересня  

Строки проведення вступних іспитів для вступників на місця державного 

замовлення (І потік)  
з 07 липня по 13 липня 

Початок прийому заяв та документів на відкриті та небюджетні конкурсні 

пропозиції 
14 липня  

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами 

співбесіди, та вступних іспитів на місця за рахунок коштів фізичних/юридичних 

осіб (ІІ потік)  

о 18:00 16 липня  

Строки проведення співбесід  з 17 по 19 липня  

Строки проведення вступних іспитів на місця за рахунок коштів 

фізичних/юридичних осіб (ІІ потік) 
з 14 по 23 липня  

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за 

результатами ЗНО та іспитів складених з 7 липня по 13 липня 
о 18:00 23 липня  

Оприлюднення списку рекомендованих на навчання 

за співбесідами на місця державного замовлення  до 12:00 годин 20 липня  

за Квотою 2 на місця державного замовлення: 

• основний етап до 12:00 годин 20 липня  

• завершальний етап (переведення на вакантні місця держзамовлення) до 12:00 годин 29 вересня  

за результатами вступних іспитів та ЗНО на місця державного замовлення  не пізніше 28 липня  

на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 
не раніше 10 серпня  

Терміни виконання вимог для зарахування: 

за співбесідами на місця державного замовлення  до 10:00 годин 23 липня  

за Квотою 2 на місця державного замовлення: 

• основний етап до 10:00 годин 23 липня  

• завершальний етап (переведення на вакантні місця держзамовлення) до 10:00 годин 30 вересня  

за результатами вступних іспитів та ЗНО на місця державного замовлення  до 18:00 годин 02 серпня  

на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

І етап до 13 серпня  

ІІ етап (на вакантні місця) до 27 серпня  

ІІІ етап (на вакантні місця) до 29 вересня  

Зарахування вступників: 

за співбесідами на місця державного замовлення* 
не пізніше 15:00 годин 

23 липня  

за Квотою 2 на місця державного замовлення*: 

• основний етап до 15:00 годин 23 липня 

• завершальний етап (переведення на вакантні місця держзамовлення) до 15:00 годин 30 вересня 

за результатами вступних іспитів та ЗНО на місця державного замовлення  не пізніше 09 серпня  

на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції за кошти фізичних та/або юридичних осіб  

І етап не пізніше 16 серпня 

ІІ етап (на вакантні місця) до 30 серпня 

ІІІ етап (на вакантні місця) до 30 вересня 

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 

не пізніше 19 серпня 

 

* Вступники, які отримали рекомендацію до зарахування за результатами співбесіди у термін визначений для виконання 

умов для зарахування на місця державного замовлення мають подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця 

державного замовлення. 

** Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 23 липня 2021 року 

  



Заочна  форма здобуття освіти 
 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ 
Терміни проведення сесій вступної кампанії 

І сесія ІІ сесія ІІІ сесія ІV сесія V сесія 

Строки прийому заяв та документів  

для участі у вступних іспитах на місця державного замовлення (І потік): 

• початок 22 червня - - - - 

• завершення  06 липня - - - - 

Реєстрація та робота електронних кабінетів 

вступників 
з 01 липня по 30 вересня 

Строки проведення вступних іспитів для вступників 

на місця державного замовлення (І потік)  

з 07 по  

13 липня  
- - - - 

Початок прийому заяв та документів на відкриті та 

не бюджетні конкурсні пропозиції 
14 липня 24 липня 26 серпня 28 вересня 28 жовтня 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

вступають за результатами співбесіди, та вступних 

іспитів  

на місця за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб (ІІ 

потік)  

о 18:00  

16 липня 
- - - - 

Строки проведення співбесід  
з 17 по 19 

липня 
до 25 серпня до 27 вересня  до 27 жовтня до 26 листопада 

Строки проведення вступних іспитів на місця за 

рахунок коштів фізичних/юридичних осіб (ІІ потік) 

з 14 по 23 

липня  

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

вступають за результатами ЗНО та іспитів складених 

з 7 липня по 13 липня 

о 18.00 23 

липня 
до 25 серпня до 27 вересня до 27 жовтня до 26 листопада 

Оприлюднення списку рекомендованих на навчання 

за співбесідами на місця державного замовлення  
до 12:00 годин  

20 липня  
- - - - 

за Квотою 2 на місця державного замовлення: 

• основний етап 
до 12:00 годин  

20 липня  
- - - - 

• завершальний етап (переведення на вакантні місця 

держзамовлення) 

до 12:00 годин  

29 вересня 
- - - - 

за результатами вступних іспитів та ЗНО на місця 

державного замовлення  

не пізніше  

28 липня 
- - - - 

на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб 

не раніше 10 

серпня 
до 25 серпня до 27 вересня до 27 жовтня до 26 листопада 

Терміни виконання вимог для зарахування: 

за співбесідами на місця державного замовлення  
до 10:00 годин  

23 липня  
- - - - 

за Квотою 2 на місця державного замовлення  

• основний етап 
до 10:00 годин 

23 липня 
    

• завершальний етап (переведення на вакантні місця 

держзамовлення) 

до 10:00 годин 

30 вересня  
    

за результатами вступних іспитів та ЗНО на місця 

державного замовлення  

до 18:00 годин 

02 серпня 
    

на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб 
до 13 серпня до 27 серпня до 29 вересня  до 28 жовтня до 29 листопада 

Зарахування вступників: 

за співбесідами* на місця державного замовлення  
до 15:00 годин 

23 липня  
- - - - 

за Квотою 2* на місця державного замовлення: 

• основний етап 
до 15:00 годин 

23 липня 
- - - - 

• завершальний етап (переведення на вакантні місця 

держзамовлення) 

до 15:00 годин 

30 вересня 
    

за результатами вступних іспитів та ЗНО на місця 

державного замовлення  

не пізніше 

09 серпня 
- - - - 

на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб  
не пізніше 

16 серпня 
до 30 серпня до 30 вересня до 29 жовтня до 30 листопада 

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: 

не пізніше 

19 серпня 
- - - - 

 

* Вступники, які отримали рекомендацію до зарахування за результатами співбесіди у термін визначений для виконання 

умов для зарахування на місця державного замовлення мають подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця 

державного замовлення. 

** заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 23 липня 2021 року. 


