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

1. Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників на навчання 
для здобуття вищої освіти, завантаження необхідних документів 
розпочинається 01 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. 
Особисті електронні кабінети вступників працюють до 30 листопада. 

Реєстрація заяв вступників, у тому числі для участі у вступних 
випробуваннях (співбесіді, ЄВІ, ЄФВВ, фаховому іспиті) у передбачених в 
цьому розділі випадках здійснюється через особисті електронні кабінети 
вступників.  

Вступники для участі у вступних випробуваннях надають інформацію 
щодо спеціальності (не більше двох), з якої(их) бажає скласти фаховий іспит. 

2. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 
ПЗСО та НРК5: 

2.1. для осіб, які вступають на основі співбесіди (відповідно до п. 3 
розділу VIII цих Правил прийому): 

Етапи вступної кампанії 
Очна (денна) та заочна 

форми навчання 
за державним замовленням 

Початок реєстрації на участь у співбесідах 03 липня 
Закінчення реєстрації на участь у співбесідах о 18 годині 10 липня  
Строки проведення університетом співбесід з 07 по 18 липня 
Початок прийому заяв та документів 19 липня 
Закінчення прийому заяв та документів о 18:00 31 липня 
Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку 
осіб рекомендованих до зарахування 

не пізніше 05 серпня 

Термін виконання вимог до зарахування вступниками, яким 
надані рекомендації 

до 18:00 08 серпня 

Зарахування вступників не пізніше 10 серпня 
за кошти фізичних та юридичних осіб 

Початок реєстрації заяв на участь у співбесідах 03 липня 
Закінчення реєстрації заяв на участь у співбесідах о 18:00 25 липня 
Строки проведення університетом співбесід до 31 липня 
Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку 
осіб рекомендованих до зарахування  

09 серпня 

Зарахування вступників не пізніше 30 серпня  
2.2. для осіб, які вступають за результатами національного мульти-

предметного тесту та/або на основі сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання: 

Етапи вступної кампанії 
Очна та заочна 

форми навчання 
Початок прийому заяв та документів 19 липня 



Закінчення прийому заяв та документів  о 18 год. 31 липня  
за державним замовленням 
Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку 
осіб рекомендованих до зарахування  

не пізніше  
05 серпня 

Термін виконання вимог до зарахування вступниками, яким 
надані рекомендації  

не пізніше 18 год. 
08 серпня 

Зарахування вступників  не пізніше 10 серпня 
за кошти фізичних та юридичних осіб 
Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку 
осіб рекомендованих до зарахування 

09 серпня 

Зарахування вступників не пізніше 30 серпня 
3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 
повної загальної середньої освіти (відповідно до Порядку та цих Правил 
прийому), – не пізніше 18 серпня; 

4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 
та НРК7: 

реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ, співбесіді замість ЄВІ, 
фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ здійснюється у терміни, 
встановлені Міністерством освіти і науки України; 

основна і додаткова сесії ЄВІ та ЄФВВ проводяться у терміни, 
встановлені Міністерством освіти і науки України, за графіком, затвердженим 
Українським центром оцінювання якості освіти; 

 

Етапи вступної кампанії 
Очна та заочна форми 

навчання 
Початок прийому заяв та документів 31 липня 
Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00 21 серпня 
Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість 
ЄФВВ 

з 17 липня 
по 28 липня 

Фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному 
відборі виключно на місця кошти фізичних та/або 
юридичних осіб 

з 31 липня до  
14 серпня 

за державним замовленням 
Дата та час оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 
зарахування  

26 серпня 

Термін виконання вимог до зарахування вступниками, яким 
надані рекомендації  

не пізніше 18 год. 
29 серпня. 

Терміни зарахування вступників, яким надані рекомендації  31 серпня 
за кошти фізичних та юридичних осіб 
Дата та час оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 
зарахування  

30 серпня 

Зарахування вступників не пізніше 30 вересня 
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно 
до Порядку та цих Правил прийому), здійснюється не пізніше 08 вересня. 



5. Додаткові строки прийому заяв та документів конкурсного відбору та 
зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб: 

5.1. для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 
ПЗСО та НРК5 для осіб, які вступають за результатами НМТ та/або на основі 
сертифікатів ЗНО або за результатами розгляду мотиваційних листів: 

 

Етапи вступної кампанії 
Очна та заочна форми 

навчання 
Початок прийому заяв та документів з 01 вересня 
Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00 24 вересня 
Дата та час оприлюднення списків осіб, 
рекомендованих до зарахування  

25 вересня 

Зарахування вступників 28 вересня 
5.2. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

НРК6 та НРК7 за результатами ЄВІ та ЄФВВ або за результатами розгляду 
мотиваційних листів у визначених цими Правил прийому випадках: 

 

6. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, 
конкурсного відбору та зарахування на навчання за програмою підготовки 
офіцера запасу за військовими спеціальностями: 

 

Етапи вступної кампанії Очна форма навчання 
Строки подання заяв і документів з 01 квітня по 25 серпня 
Строки проведення вступних випробувань з 28 серпня по 30 серпня 
Дата та час оприлюднення рейтингового списку та 
списку осіб рекомендованих до зарахування  

не пізніше 31 серпня 

Зарахування вступників, яким надані рекомендації  не пізніше 01 вересня 
7. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста) на здобуття ступеня бакалавр за іншою 
спеціальністю; вступників, які не менше одного року здобувають ступінь 
бакалавра для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий 
курс за іншою формою навчання проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії 
Очна та заочна  

форми навчання 
Початок прийому заяв та документів 19 липня 
Закінчення прийому заяв та документів  20 серпня 
Дата оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 
зарахування  

не пізніше  
23 серпня 

Етапи вступної кампанії 
Очна та заочна форми 

навчання 
Початок прийому заяв та документів з 01 жовтня 
Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00 24 жовтня 
Дата та час оприлюднення списків осіб, 
рекомендованих до зарахування  

25 жовтня 

Зарахування вступників 28 жовтня 



Зарахування вступників, яким надані рекомендації  31_ серпня 
8. Прийом заяв і документів від вступників 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 
Очна та заочна 

форми навчання 
Початок прийому заяв та документів 19 липня 
Зарахування вступників, яким надані рекомендації  не пізніше 31 серпня 

9. Порядок роботи Приймальної комісії (дні тижня та години). 
Щодня, крім вихідних: з 09 год. до 12 год. та з 13 год. до 17 год.  
Субота, неділя – з 09 год. до 15 год.(з 19 липня по 01 вересня). 
В період прийому оригіналів документів від вступників рекомендованих 

до зарахування: з 09 год. до 12 год. та з 13 год. до 18 год. 
 


