
 

5. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ  
ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

5.1. Порядок роботи приймальної комісії (на час прийому документів і 
зарахування на бюджет) – з 24 липня до 30 вересня: 

- понеділок - п’ятниця з 10:00 до 17:00; 
- субота з 10:30 до 14:00 (15, 22, 29 серпня та  05 вересня); 
- неділя вихідний. 
5.2. Прийом заяв і документів, проведення вступних випробувань, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання вступників на здобуття ступеня бакалавра на основі 
повної загальної середньої освіти  для осіб, які вступають на основі співбесіди, 
вступних іспитів (в тому числі за квотою-1) та за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання, проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії Строки 

Початок реєстрації на творчі конкурси 24 липня 
Початок реєстрації електронних кабінетів 01 серпня 
Початок прийому заяв та документів 13 серпня 
Закінчення прийому заяв та документів для 
осіб, які вступають на основі співбесіди, 
вступних іспитів 

о 18:00 годині 16 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів для 
осіб, які вступають на основі ЗНО, творчих 
конкурсів, вступних іспитів, складених з 01 
по 12 серпня 

о 18:00 годині 22 серпня 

Строки проведення співбесід 16 серпня – 18 серпня включно 
Строки проведення вступних іспитів (в т.ч.  
квота-1) 

   01 серпня – 12 серпня 

Строки проведення творчих конкурсів 
І сесія – для вступників на місця державного 
замовлення у два потоки 
ІІ сесія- для вступників на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб 

01 серпня – 12 серпня 
 

13 серпня -22 серпня 

Оприлюднення списків вступників, 
рекомендованих до зарахування  за 
результатами співбесіди 

12:00 20 серпня 

Строк подачі оригіналів документів для 
вступників, рекомендованих до зарахування 
за результатами співбесіди 

до 10:00 22 серпня 

Зарахування вступників, рекомендованих до 
зарахування  за результатами співбесіди 

до 15:00 22 серпня 

Оприлюднення списків вступників, 
рекомендованих до зарахування  за 
результатами вступних іспитів, творчих 
конкурсів (в т.ч. за квотою-1), ЗНО 

до 12:00 27 серпня 



 

Виконання вимог до зарахування - подача 
оригіналів документів для вступників, 
рекомендованих до зарахування за 
результатами вступних іспитів, творчих 
конкурсів (в т.ч. квотою-1), ЗНО 

до 18:00 31 серпня 

Зарахування вступників за кошти 
держбюджету  

 05 вересня 

Переведення на вакантні місця державного 
замовлення  

не пізніше 15 вересня 

Оприлюднення списків вступників, 
рекомендованих до зарахування на місця  за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб  

до 12:00 06 вересня 

Зарахування вступників за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб 

до 30 вересня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


