
IV. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

4.1. Порядок роботи приймальної комісії до 2 серпня та з 19 вересня 2020 року: 

Прийом відвідувачів щоденно  –     з   900 до 1700; 

Перерва на обід                             –     з 1300 до 1400; 

Вихідні дні                                      –     субота, неділя та святкові дні.  

З 3 серпня до 18 вересня 2020 року Приймальна комісія працює без вихідних:  

У робочі дні          –     з 830     до  1700; 

У вихідні дні          –     з 830    до  1300; 

16, 22, 31 серпня, 6 вересня           –     з 830     до  1800; 

Перерва на обід          –     з 1300  до  1330. 
 

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі ПЗСО проводяться в такі строки (для 

вступників на заочну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб 

передбачено дві сесії вступної кампанії): 

 

Етапи вступної компанії Денна форма  Заочна форма  

Прийом заяв і документів для участі у творчих 

конкурсах та вступних іспитах при вступі на 

навчання за державним замовленням 

24 липня – 10 серпня 

Реєстрація електронних кабінетів 1-22 серпня  

Початок прийому заяв і документів 
13 серпня; 

– 1 жовтня 

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які 

вступають на навчання лише за кошти фізичних / 

юридичних осіб і мають складати вступні  

випробування, що проводяться в університеті 

о 18.00 16 серпня; 

– 22 жовтня 

Закінчення прийому заяв і документів від   о 18.00 22 серпня; 

осіб, які не складають вступних випробувань  – 28 жовтня 

Строки проведення творчих заліків 1 лютого – 22 серпня 

Строки проведення вступних випробувань при 

вступі на навчання за державним замовленням: 

- співбесіди 

- творчі конкурси, вступні іспити 

 

 

16-18 серпня; 

1-12 серпня; 

Строки проведення вступних випробувань при 

вступі на навчання за кошти фізичних/юридичних 

осіб 

1-12 серпня;  

17-22 серпня; 

– 1-26 жовтня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків осіб, 

рекомендованих до зарахування на навчання за 

державним замовленням за результатами: 

- співбесід 

- ЗНО, вступних іспитів, творчих конкурсів 

 

 

 

до 12.00 20 серпня;  

до 12.00 27 серпня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків осіб, 

рекомендованих до зарахування на навчання за 

кошти фізичних/юридичних осіб 

6 вересня; 

– 28 жовтня 



Строки завершення вибору вступниками місця 

навчання:  - для зарахування за співбесідою 

- за державним замовленням 

- за кошти фізичних/юридичних осіб 

 

о 10.00 22 серпня; 

о 18.00 31 серпня; 

о 17.00 11 вересня; 

– 29 жовтня 

Терміни зарахування вступників на навчання: 

- за співбесідою (на місця державного замовлення) 

- за державним замовленням 

- за кошти фізичних/юридичних осіб 

 

до 15.00 22 серпня 

5 вересня  

з 7 до 30 вересня 

– 30 жовтня 

Переведення на вакантні місця державного 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за 

кошти фізичних/юридичних осіб 

не пізніше 15 вересня 

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста 

проводяться в такі строки (для вступників на заочну форму навчання за кошти 

фізичних/юридичних осіб передбачено дві сесії вступної кампанії): 

 

Етапи вступної компанії Денна форма Заочна форма  

Початок прийому заяв і документів 
13 серпня; 

– 1 жовтня 

Закінчення прийому заяв і документів  
о 18.00 22 серпня; 

– 22 жовтня 

Строки проведення вступних випробувань 
25-31 серпня; 

– 1-26 жовтня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків осіб, 

рекомендованих до зарахування на навчання: 

- за державним замовленням 

- за кошти фізичних/юридичних осіб 

 

 

1 вересня; 

11 вересня; 

– 28 жовтня 

Строки завершення вибору вступниками місця 

навчання:  - за державним замовленням 

- за кошти фізичних/юридичних осіб 

 

о 18.00 6 вересня; 

о 17.00 17 вересня; 

– 29 жовтня 

Терміни зарахування вступників на навчання: 

- за державним замовленням 

- за кошти фізичних/юридичних осіб 

 

11 вересня 

з 12 до 30 вересня 

– 30 жовтня 

 

4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 012 «Дошкільна освіта», 

013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта», 015 «Професійна освіта», 

017 «Фізична культура і спорт», 025 «Музичне мистецтво», 201 «Агрономія» та 

205 «Лісове господарство»  на основі здобутого ступеня вищої освіти або ОКР 

спеціаліста проводяться в такі строки (для вступників на  навчання за кошти 

фізичних/юридичних осіб передбачено дві сесії вступної кампанії): 



Етапи вступної компанії Денна та заочна форми 

Прийом заяв і документів 5-22 серпня; 1-22 жовтня 

Строки проведення вступних  випробувань 5-30 серпня; 1-26 жовтня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків осіб, 

рекомендованих до зарахування на навчання: 

- за державним замовленням 

- за кошти фізичних/юридичних осіб 

 

 

1 вересня; 

11 вересня; 28 жовтня 

Строк завершення вибору вступниками місця 

навчання:  - за державним замовленням 

- за кошти фізичних/юридичних осіб 

 

о 18.00 6 вересня 

о 17.00 17 вересня; 29 жовтня 

Терміни зарахування вступників на навчання: 

- за державним замовленням  

- за кошти фізичних/юридичних осіб 

 

11 вересня 

з 12 до 30 вересня; 30 жовтня 

 

4.5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня магістра за  

спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» на основі здобутого 

ступеня вищої освіти або ОКР спеціаліста проводяться в такі строки (для вступників 

на  навчання за кошти фізичних/юридичних осіб передбачено дві сесії вступної 

кампанії): 

Етапи вступної компанії Денна та заочна форми 

Реєстрація для складання ЄВІ / ЄФВВ, а також прийом 

заяв від вступників, які мають право складати вступні 

випробування в університеті 

12 травня – 5 червня 

Основна сесія ЄВІ з іноземної мови,  

вступний іспит з іноземної мови в університеті 
1 липня 

Основна сесія ЄФВВ,  

фахове вступне випробування в університеті 
3 липня 

Реєстрація електронних кабінетів 1-22 серпня  

Прийом заяв і документів від вступників за результатами 

ЄВІ та ЄФВВ 

5-22 серпня;  

1-26 жовтня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків осіб, 

рекомендованих до зарахування на навчання: 

- за державним замовленням 

- за кошти фізичних/юридичних осіб 

 

 

не пізніше 1 вересня; 

11 вересня; 28 жовтня 

Строки завершення вибору вступниками місця навчання:  

- за державним замовленням 

- за кошти фізичних/юридичних осіб 

 

о 18.00 6 вересня; 

о 17.00 17 вересня;  

29 жовтня 

Терміни зарахування вступників на навчання: 

- за державним замовленням  

- за кошти фізичних/юридичних осіб 

 

11 вересня; 

з 12 до 30 вересня; 

30 жовтня 

Переведення на вакантні місця державного замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних / 

юридичних осіб 

не пізніше 15 вересня 



4.6. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування вступників на навчання за всіма іншими спеціальностями, не вказаними 

в пунктах 4.4-4.5, для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої 

освіти або ОКР спеціаліста проводяться в такі строки (для вступників на  навчання за 

кошти фізичних/юридичних осіб передбачено дві сесії вступної кампанії): 

 

Етапи вступної компанії Денна та заочна форми 

Реєстрація для складання ЄВІ, а також прийом  заяв від 

вступників, які мають право складати вступний іспит з 

іноземної мови в університеті 

12 травня – 5 червня  

Основна сесія ЄВІ з іноземної мови,  

вступний іспит з іноземної мови в університеті 
1 липня 

Реєстрація електронних кабінетів 1-22 серпня  

Прийом заяв і документів від вступників за результатами 

ЄВІ / вступного іспиту з іноземної мови та фахового 

вступного випробування, яке проводиться в університеті 

5-22 серпня; 

1-22 жовтня 

Строки проведення університетом вступних  

випробувань 

5-26 серпня; 

1-26 жовтня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків осіб, 

рекомендованих до зарахування на навчання: 

- за державним замовленням 

- за кошти фізичних/юридичних осіб 

 

 

не пізніше 1 вересня; 

11 вересня; 28 жовтня 

Строки завершення вибору вступниками місця навчання:  

- за державним замовленням 

- за кошти фізичних/юридичних осіб 

 

о 18.00 6 вересня 

о 17.00 17 вересня;  

29 жовтня 

Терміни зарахування вступників на навчання: 

- за державним замовленням  

- за кошти фізичних/юридичних осіб 

 

11 вересня 

з 12 до 30 вересня; 

30 жовтня 
 

 

4.7. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання 

осіб, які здобули ступінь бакалавра чи магістра або ОКР спеціаліста, та осіб, які не 

менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі 

навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 

(спеціалізацією) проводяться в такі строки: 
 

Етапи вступної компанії Денна та заочна форми  

Початок прийому заяв і документів: 
у зимовий період:      9 січня  

у літній період:          1 червня 

Закінчення прийому заяв і документів  
у зимовий період:      29 січня 

у літній період:          25 серпня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників та  виконання вимог для зарахування 

у зимовий період: до 30 січня 

у літній період:     до 28 серпня 

Терміни зарахування вступників 
у зимовий період:      31 січня  

у літній період:          31 серпня 
 


