
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для 

здобуття ОС «Магістр» (вступ на основі ОС «Бакалавр») на денну та заочну форми навчання, 

а також для вступу осіб які здобули ОС «Магістр» (ОКР «Спеціаліст»), на навчання для 

здобуття ОС «Магістр» за всіма формами здобуття освіти, за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб*: 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту 

з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування 

з 26 квітня 

до 18:00 17 травня 

Основна сесія єдиного вступного іспиту 22 червня 

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування, за 

графіком затвердженим МОНУ 
з 20 червня до 02 липня 

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі 

вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній 

рівень може подаватись довідка про завершення навчання) 

13 червня - 16 червня 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів, для вступників, які склали єдиний 

вступний іспит у 2020 та 2021 роках 

01 липня 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів для вступників, які склали єдиний 

вступний іспит у 2022 році 

13 липня 

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі 

результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового 

вступного випробування, вступного іспиту з іноземної мови 

з 15 липня до 18:00 22 

липня 

Фахові вступні випробування з 18 липня по 30 липня 

Рекомендації для зарахування за державним замовленням 02 серпня 

Виконання вимог Правил прийому для зарахування до 18:00 08 серпня 

Наказ про зарахування за державним замовленням 09 серпня 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального 

замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 

не пізніше ніж 19 серпня 

Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб 
до 31 серпня 

* Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні

пропозиції, які передбачають складання єдиного вступного іспиту (крім спеціальностей 081 «Право» та 

293 «Міжнародне право»), вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний 

вступний іспит у закладі вищої освіти. 


