Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання на перший курс для здобуття ступеня
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та
заочною формами здобуття освіти:
Етапи вступної кампанії
Терміни
реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження
розпочинається 01
необхідних документів
липня;
прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил розпочинається 29
прийому
липня
прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил закінчується о
прийому для осіб, які вступають на основі індивідуальної
18.00 годині 08
усної співбесіди
серпня
прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил закінчується о
прийому для осіб, які вступають за результатами 18.00 годині 23
національного мультипредметного тесту
серпня
індивідуальні усні співбесіди проводяться
з 09 по 16 серпня
включно
оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування здійснюється не
за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної
пізніше 12.00
співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання години 17 серпня
ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або
місцевого бюджету (за державним або регіональним
замовленням)
виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації до до 10.00 години 20
зарахування
за
результатами
позитивної
оцінки
серпня
індивідуальної усної співбесіди на місця державного
замовлення, а також подання письмової заяви про
виключення заяв на інші місця державного замовлення
зарахування вступників, які отримали рекомендації за не пізніше 15.00
державним замовленням за результатами позитивної оцінки години 22 серпня
індивідуальної усної співбесіди відбувається
виключення заяв зарахованих осіб на інші місця державного
впродовж 22
замовлення
серпня
оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування не пізніше 12:00
за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання години 17 серпня
ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або
місцевого бюджету (за державним або регіональним
замовленням) (основний етап)
виконання вимог до зарахування на місця державного до 10:00 години 20
замовлення за квотою-2, включаючи подання письмової заяви
серпня
про виключення заяв на інші місця державного замовлення
зарахування вступників, які отримали рекомендації за не пізніше 15:00
державним замовленням за квотою-2 відбувається
години 22 серпня

заяви зарахованих осіб за квотою-2 на інші місця державного
замовлення виключаються
оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування
за квотою-2 на місця державного замовлення (завершальний
етап)
виконання вимог до зарахування на місця державного
замовлення за квотою-2
реалізація завершального етапу здійснюється шляхом
переведення на вакантні місця державного, регіонального
замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб; переведення цієї категорії
вступників відбувається
формування рейтингових списків вступників, надання
рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку
рекомендованих з повідомленням про отримання чи
неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти
державного або місцевого бюджету
виконання вимоги вступниками, які отримали рекомендації
до зарахування на місця державного або регіонального
замовлення
зарахування вступників за кошти державного або місцевого
бюджету (за державним або регіональним замовленням)
проводиться
переведення на вакантні місця державного, регіонального
замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної
середньої освіти (відповідно до Правил прийому)
надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення
списку рекомендованих для вступників, які вступають на
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті,
фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції, здійснюється
вимоги Правил прийому для зарахування за кошти фізичних
та/або юридичних осіб мають бути виконані
зарахування вступників на навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб проводиться
дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

впродовж 22
серпня
не пізніше 12:00
години 29 вересня
до 10:00 години 30
вересня
не пізніше 15:00
години 30 вересня

здійснюються не
пізніше 29 серпня

до 18.00 години 02
вересня
проводиться 05
вересня
не пізніше ніж 19
вересня
06 вересня

до 12.00 години 14
вересня
19 вересня
до 30 вересня

