
Інформація щодо порядку зарахування абітурієнтів за кошти фізичних 

або юридичних осіб 

 

 

Для вступу на перший курс денної форми здобуття освітнього ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра: 
 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ  

 

Терміни проведення  

етапів вступної кампанії 

Оприлюднення списку рекомендованих на навчання 

на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 
не раніше 10 серпня 2021  

Терміни виконання вимог для зарахування: 

на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

І етап до 13 серпня 2021  

ІІ етап (на вакантні місця) до 27 серпня 2021 

ІІІ етап (на вакантні місця) до 29 вересня 2021  

Зарахування вступників: 

на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції за кошти фізичних та/або юридичних осіб  

І етап не пізніше 16 серпня 2021  

ІІ етап (на вакантні місця) до 30 серпня 2021 

ІІІ етап (на вакантні місця) до 30 вересня 2021  

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за 

рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

не пізніше 19 серпня 2021  

 

 

 

 

 Для вступу на перший курс заочної форми здобуття освітнього ступеня 

бакалавра: 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ 
 

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЙ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 

І сесія ІІ сесія ІІІ сесія ІV сесія V сесія 

Оприлюднення списку рекомендованих на навчання 

на відкриті та небюджетні конкурсні 

пропозиції за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

не раніше 10 

серпня 2021  

до 25 

серпня 

2021  

до 27 

вересня 

2021  

до 27 жовтня 

2021  

до 26 

листопада 

2021  

Терміни виконання вимог для зарахування: 

на відкриті та небюджетні конкурсні 

пропозиції за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

до 13 серпня 

2021  

до 27 

серпня 

2021  

до 29 

вересня 

2021  

до 28 жовтня  

2021 

до 29 

листопада 

2021  

Зарахування вступників: 

на відкриті та небюджетні конкурсні 

пропозиції за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб  

не пізніше 

16 серпня 2021 

до 30 

серпня 

2021  

до 30 

вересня 

2021  

до 29 жовтня  

2021  

до 30 

листопада 

2021  

Переведення на вакантні місця 

державного замовлення та на місця за 

рахунок цільових пільгових державних 

кредитів осіб, які зараховані на навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб: 

не пізніше 19 

серпня 2021 
- - - - 

 

 

 



Для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра та освітньо-професійного рівня фахового молодшого 

бакалавра: 
 

 

 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ 

 

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЙ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ  

Денна та заочна форми здобуття освіти 
Заочна форма здобуття 

освіти 

І сесія ІІ сесія ІІІ сесія ІV сесія V сесія 

Оприлюднення рейтингового списку 

вступників  

не пізніше  

02 серпня 

2021 

до 25 

серпня 2021 

до 27 

вересня 

2021  

до 27 жовтня 

2021  

до 26 

листопада 

2021  

Терміни виконання вимог для зарахування: 

за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб: 

до 13 серпня 

2021   

до 27 

серпня 2021  

до 29 

вересня 

2021  

до 28 жовтня  

2021 

до 29 

листопада 

2021  

Зарахування вступників: 

за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб: 

не пізніше 

16 серпня 

2021 

до 30 

серпня 2021  

до 30 

вересня 

2021  

до 29 жовтня  

2021  

до 30 

листопада 

2021  

 

 

 

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра осіб, які здобули 

ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб  
 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ 
 

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЙ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ  

Денна та заочна форми здобуття освіти 

І сесія ІІ сесія ІІІ сесія IV сесія V сесія 

Оприлюднення рейтингового списку 

вступників  

не пізніше 

 02 серпня 2021 

до 25 

серпня 

2021 

до 27 вересня 

2021  

до 27 жовтня 

2021  

до  

26 

листопада 

2021  

Виконання вимог для зарахування за 

кошти фізичних та юридичних осіб 

до 12 серпня 

2021 

до 27 

серпня 

2021  

до 29 вересня 

2021  

до 28 жовтня  

2021 

до  

29 

листопада 

2021  

Зарахування вступників за кошти 

фізичних та юридичних осіб 
16 серпня 2021 

до 30 

серпня 

2021  

до 30 вересня 

2021  

до 29 жовтня  

2021  

до  

30 

листопада 

2021  

 

 

 

 

 

 



Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти бакалавр або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста: 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 

 

Терміни проведення етапів вступної кампанії 

Денна та заочна форми здобуття освіти 

Основний етап 

Додатковий етап 

прийому заяв та документів, конкурсного відбору 

та зарахування на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

Надання рекомендацій для зарахування 

за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб 
 

до 27 вересня 

2021 

до 27 жовтня 

2021 

до 26 

листопада 

2021 

Виконання вимог для зарахування 

за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб 
12 серпня 2021 

до 29 вересня 

2021 

до 28 жовтня 

2021 

до 29 

листопада 

2021 

Видання наказу про зарахування 

за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб 

 

16 серпня 2021 
до 30 вересня 

2021 

до 29 жовтня 

2021 

до 30 

листопада 

2021 

 


