
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти на місця 

державного замовлення (на бюджет) і за кошти фізичних (юридичних) осіб (на контракт) – 

Основна сесія: 

Етапи вступної кампанії Денна форма Заочна форма  

Реєстрація вступників для участі у творчих 

конкурсах  

24 червня – 15 липня (на бюджет) 

29 липня – 08 серпня (на контракт) 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 
01 липня – 31 жовтня 

Проведення творчих конкурсів  1 липня –18 липня (на бюджет) 

9 серпня – 16 серпня (на контракт) 

Проходження медичних оглядів для вступників на 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт, 024 

Хореографія  

до 22 серпня (на бюджет) 

до 07 серпня (на контракт)  

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають 

на основі творчих конкурсів (на контракт), 

індивідуальної усної співбесіди 

29 липня – 18
00 

год 08 серпня 

Проведення індивідуальних усних співбесід (для 

осіб, які мають спеціальні умови участі у 

конкурсному відборі відповідно до розділу VIII 

цих Правил прийому) 

9 серпня – 16 серпня  

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають 

за результатами національного мультипредмет-

ного тесту або зовнішнього незалежного 

оцінювання, а також творчих конкурсів, які були 

складені з 01 по 18 липня 

29 липня – о 18
00

 год 23 серпня 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування за результатами позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди з повідомленням 

про отримання чи неотримання ними права 

здобувати вищу освіту за кошти державного 

бюджету  

не пізніше 12
00

 год
 

17 серпня 

Виконання вимог до зарахування вступниками, 

рекомендованими до зарахування на місця 

державного замовлення за результатами 

індивідуальної усної співбесіди, включаючи 

подання письмових заяв про виключення заяв на 

інші місця державного замовлення 

до 10
00

 год 

20 серпня 

Зарахування на місця державного замовлення 

вступників, які рекомендовані до зарахування за 

результатами індивідуальної усної співбесіди  

не пізніше 15
00

 год
 

22 серпня 

Виключення заяв від осіб, зарахованих на місця 

державного замовлення за результатами 

індивідуальної усної співбесіди, на інші місця 

державного замовлення 

впродовж 22 серпня 

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 

не пізніше 29 серпня 



державного бюджету  

Виконання вимог до зарахування на місця 

державного замовлення вступниками, які 

отримали рекомендації 

до 18
00

 год 

02 вересня 

Зарахування вступників для здобуття освіти на 

місця державного замовлення 
05 вересня 

Надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих для 

зарахування на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

не раніше 18
00

 год  

02 вересня 

Виконання вимог до зарахування на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб 

вступниками, які отримали рекомендації 

до 12
00

 год 

08 вересня 

16 вересня* 

30 вересня* 

Зарахування вступників для здобуття освіти за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб 

08 вересня 

16 вересня* 

30 вересня* 

Переведення на вакантні місця державного 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб  

17 вересня 

* на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за наявності вакантних місць 

ліцензійного обсягу  
 


