
VІ. Строки прийому заяв та документів,  

конкурсного відбору та зарахування на навчання 
 

1. Для  вступників на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) за денною 

формою навчання проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії Дати вступної кампанії 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 

починається  01 липня 2021 р. 

закінчується 22 липня 2020 р. о 18 год.  

Початок прийому заяв та документів 

Закінчення прийому заяв та документів 

14 липня 2021 р. 

26 липня 2021 р. о 18 год.. 

Строки проведення  

вступні іспити, творчих конкурсів, 

проводиться в кілька потоки 

додаткові  сесії іспитів і творчих конкурсів  

 

співбесіди 

за регіональним замовленням: 

01 липня - 20 липня 2021 р., 

 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

14 липня – 02 серпня 2021р. 

24 липня -29 липня 2021 р. 

Термін оприлюднення  рейтингових списків 
вступників, які вступають за результатами 

співбесід та квотою-2 

а також, які вступають на основі сертифікатів 

ЗНО, творчих конкурсів та  вступних іспитів 

(у т.ч. за квотами-1),  із зазначенням 

рекомендованих до зарахування формується 

на основі конкурсного балу за кожною 

конкурсною пропозицією з повідомленням про 

отримання чи не отримання ними права на 

здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра  за 

регіональним замовленням оприлюднюється 

 

05 серпня 2021 р. 

не пізніше 12 год. 

Строки вибору місця навчання вступниками, 

які вступають:  

за результатами співбесід,  

за результатами творчих конкурсів  

 

 

06 серпня 2021 р. до 18 год. 

09 серпня 2021 р. до 12 год. 

Термін зарахування  вступників: 

на основі співбесіди та квотою-2 

за державним (регіональним) замовленням 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

додаткове зарахування на вільні місця за 

кошти та/або юридичних осіб 

 

 

07 серпня 2021 р. не пізніше 12 год. 

14 серпня 2021 р. не пізніше 12 год. 

20 серпня 2021 р. не пізніше 12 год. 

не пізніше 30 вересня 2021 р.  

 

Переведення на вакантні місця 

регіонального замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних 

/юридичних осіб на основі повної  загальної 

середньої освіти (у межах цих Правил), 

проводиться 

 

не пізніше 20 серпня 2021 р. 

 


