
 

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ 

 

Етапи вступної компанії 
Терміни 

Денна Заочна 

Вступні іспити, творчі конкурси І етап (для вступників на місця 

державного та регіонального замовлень за графіком) 

з 01 липня 

до 12 липня 

з 01 липня 

до 12 липня 

Вступні іспити, творчі конкурси ІІ етап для вступників, які вступають на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за графіком) 

з 13 липня 

до 22 липня 

з 13 липня 

до 22 липня 

Початок прийому заяв та документів (крім військових спеціальностей) 13 липня 13 липня 

Проведення медичних оглядів та інших до конкурсних процедур до 09 липня до 09 липня 

Завершення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі 

співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів та вступників на кафедру 

військової підготовки 

о 18.00 

16 липня 

о 18.00 

16 липня 

Завершення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих 

конкурсів 

о 18.00 

22 липня 

о 18.00 

22 липня 

Проведення співбесід 16-18 липня 16-18 липня 

Оприлюднення рейтингових списків осіб, які проходили співбесіди 
до 12.00 

20 липня 

до 12.00 

20 липня 

Визначення з місцем навчання вступників, які проходили співбесіди 
до 10.00 

22 липня 

до 10.00 

22 липня 

Зарахування вступників, які проходили співбесіди 
до 15.00 

22 липня 

до 15.00 

22 липня 

Оприлюднення рейтингових списків осіб, які вступають на основі 

сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів 

до 12.00 

27 липня 

до 12.00 

27 липня 

Вибір вступниками місця навчання на місця за державним або 

регіональним замовленням 

до 18.00 

31 липня 

до 18.00 

31 липня 

Зарахування на навчання на місця за державним або регіональним 

замовленням 

до 12.00 

01 серпня 

до 12.00 

01 серпня 

Зарахування на навчання за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб (перший наказ) 
до 06 серпня 

до 06 

серпня 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за 

рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної 

загальної середньої освіти 

до 08 серпня 
до 08 

серпня 

Зарахування на навчання за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб  

до 

30 вересня 

до 

30 вересня 

ІІ етап (навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб) 

Початок прийому заяв та документів (крім військових спеціальностей) 

Не 

проводиться 

25 серпня 

Завершення прийому заяв та документів 16 вересня 

Оприлюднення рейтингових списків осіб, які вступають на основі 

сертифікатів ЗНО 

до 18 

вересня 

Визначення з місцем навчання вступників, за кошти фізичних та 

юридичних осіб  
21 вересня 

Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб  
до 30 

вересня 

 


