
    
       Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня бакалавра за всіма 
спеціальностями проводиться в такі строки: 
 

Вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста 
Етапи вступної кампанії денна, заочна форми 

навчання 
Прийом заяв та документів      13 серпня – 12 вересня    

Строки проведення фахових випробувань  14-16 вересня 
Список рекомендованих вступників 21 вересня 
Термін подачі оригіналів до 23 вересня 

Термін зарахування вступників  не пізніше  
25 вересня 

Додатковий набір (заочна форма навчання) до 30 листопада 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання вступників на основі ступеня бакалавра для здобуття 
ступеня магістра за всіма спеціальностями: 
 

Вступники на основі ступеня бакалавра 

Етапи вступної кампанії  денна, заочна форма 
навчання 

Реєстрація вступників для складання 
єдиного вступного іспиту з іноземної 
мови 

 12 травня - 05 червня (18.00) 

Основна сесія ЄВІ  01 липня 
Реєстрація електронних кабінетів 
вступників  з 01 серпня 

Прийом заяв та документів (в 
електронній формі)  05 серпня – 22 серпня 

Строки проведення фахових 
випробувань   23-26 серпня  

Список рекомендованих вступників  01 вересня 
Термін подачі оригіналів  до 05 вересня 
Термін зарахування вступників   не пізніше 10 вересня 
Додатковий набір (заочна форма 
навчання)   15 вересня-30 листопада 

    Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання вступників на основі ступеня магістра (освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра за всіма 
спеціальностями: 
 

Вступники на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) 

Етапи вступної кампанії  денна, заочна форми 
навчання 

Прийом заяв та документів       13 серпня – 12 вересня   
Строки проведення вступного іспиту з 
іноземної мови  14 вересня 

Строки проведення фахових 
випробувань   15-17 вересня 

Список рекомендованих вступників  21 вересня 
Термін подачі оригіналів  до 23 вересня 

Термін зарахування вступників   не пізніше  
25 вересня 

Додатковий набір (заочна форма)  до 30 листопада 



 
        Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої 
освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти 
фізичних/юридичних осіб проводиться в такі строки: 
 

Вступники на основі повної загальної середньої освіти 

Етапи вступної кампанії Денна форма 
навчання 

Заочна форма      
навчання 

Реєстрація електронних кабінетів 01 серпня 01 серпня 
   Початок прийому заяв та документів 13 серпня       23 серпня 

Закінчення прийому заяв і документів для осіб, 
що вступають на основі співбесіди, вступних 
іспитів, творчих конкурсів 
 

16 серпня 
(18.00) 22 вересня  

Закінчення прийому заяв і документів для осіб, 
що вступають на основі сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання 
 

22 серпня  
(18.00) 

22 вересня  
(12.00) 

Додаткова сесія іспитів, творчих конкурсів 13-22 серпня 23 серпня- 
02 вересня 

Строки проведення співбесіди 16-18 серпня 16-18 вересня 
Список рекомендованих вступників за кошти 
фізичних/юридичних осіб 

31 серпня 
(12.00) 26 вересня 

Термін подачі оригіналів (за кошти 
фізичних/юридичних осіб) до 10 вересня  до 30 вересня 

Зарахування на навчання за кошти 
фізичних/юридичних осіб 

не пізніше 
30 вересня 

не пізніше 
05 жовтня 

 
 


