
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання у 2020 році 

Етапи вступної кампанії  
Денна форма навчання 

Заочна форма навчання 

(контракт) 

початок закінчення початок закінчення 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження додатків до 

документів про повну загальну середню 

освіту 

01 серпня   01 серпня  

Прийом заяв щодо проходження вступних 

іспитів для певних категорій осіб, які 

здобули ПЗСО і вступають на перший курс 

на місця державного та регіонального 

замовлення 

20 липня 31 липня - - 

Прийом заяв та документів від осіб, які 

вступають за результатами ЗНО 
13 серпня  

о 18 годині 22 

серпня  
13 серпня 

о 18 годині 

22 серпня  
Прийому заяв та документів від осіб, які 

вступають на основі співбесіди, вступних 

іспитів 

13 серпня 
о 18 годині 16 

серпня  
13 серпня 

о 18 годині 

16 серпня  

Прийому заяв та документів від осіб, які 

вступають на основі ОКР молодшого 

спеціаліста  

13 серпня  
о 18 годині 

22 серпня  
13 серпня 

о 18 годині 

22 серпня  

Фахові вступні випробування для такої 

категорії вступників (на основі ОКР 

молодшого спеціаліста) 

з 25 по 31 серпня  з 25 по 31 серпня  

Строки проведення вступних іспитів: 

- для вступників на місця державного та 

регіонального замовлень за графіком 

 - для вступників, які вступають на 

контрактні місця за графіком 

 

з 01 по 12 серпня 

 

 

з 17 по 22 серпня 

 

 

- 

 

 

з 17 по 22 серпня 
 

Строки проведення співбесіди з 16 по 18 серпня - 

Оприлюднення рейтинґового списку 

вступників на місця за кошти державного 

бюджету на основі сертифікатів ЗНО та 

вступних іспитів 

не пізніше 12.00 години   27 

серпня 
- 

Оприлюднення рейтинґового списку 

вступників на місця за кошти державного 

бюджету за результатами співбесіди 

до 12.00 години 

 20 серпня 
- 

Виконання вимог до зарахування (надання 

оригіналів документів) на місця 

держзамовлення від осіб, які вступають на 

основі сертифікатів ЗНО та вступних 

іспитів 

до 18 години 31 серпня - 

Виконання вимог до зарахування (надання 

оригіналів документів) на місця 

держзамовлення від осіб, які вступають на 

основі співбесіди 

до 10 години 22 серпня - 

Зарахування вступників за співбесідою (за 

державним замовленням) (1 курс). 

не пізніше 15.00 години 22 

серпня 
- 

Зарахування вступників за державним 

замовленням (1 курс). 
05 вересня - 

Зарахування вступників за кошти фізичних 

та юридичних осіб 
11 вересня 11 вересня 

Виключення з конкурсу тих осіб, які 

зараховані за співбесідою 
Впродовж 22 серпня - 

Переведення на вакантні місця державного 

замовлення осіб, які зараховані на навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

на основі повної загальної середньої освіти  

 12 вересня - 

 


