
ОСНОВНІ ДАТИ ТА СТРОКИ 

 

У зв’язку з пандемією COVID-19 та карантинними заходами у датах  та 

строках можливі зміни. Стежте за оновленнями! 

 

Вступ на 1 курс для здобуття ступеня бакалавра на основі  

повної загальної середньої освіти (після 11 класу) 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма 

здобуття 

освіти 

Заочна форма здобуття 

освіти 

Літній вступ Осінній вступ 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів  

з 01 серпня з 01 серпня - 

Початок прийому заяв та документів 13 серпня 13 серпня 09 листопада 

Закінчення прийому заяв та документів 

для осіб, які вступають на основі 

співбесіди, вступних іспитів  

18 год.00 хв. 

16 серпня 

18 год.00 хв. 

16 серпня 

18 год.00 хв. 

19 листопада 

Закінчення прийому заяв та документів 

для осіб, які вступають за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання 

18 год.00 хв. 

22 серпня 

18 год.00 хв. 

22 серпня 

18 год.00 хв. 

25 листопада 

Проведення вступних іспитів 
З 17 до 22 

серпня включно 

З 17 до 22 

серпня включно 

З 20 до 25 

листопада 

включно 

Проведення співбесід 
З 16 до 18 

серпня включно 

З 16 до 18 

серпня включно 

З 20 до 23 

листопада 

включно 

Оприлюднення рейтингового списку 

вступників  
26 серпня 26 серпня 27 листопада 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування  

Не пізніше 

31 серпня 

Не пізніше 

31 серпня 

Не пізніше 

12 год.00 хв. 

30 листопада 

Зарахування вступників за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів;  

за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

Не пізніше 

30 вересня 

Не пізніше 

6 вересня 

Не пізніше 

30 листопада 

 

Вступ на 1 курс (за скороченим терміном навчання) або 2 (3-ій) курс з 

нормативним терміном навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма 

здобуття 

освіти 

Заочна форма здобуття освіти 

Зимовий вступ Літній вступ Осінній вступ 

Початок прийому заяв та 

документів 
13 серпня 24 лютого 13 серпня 

09 

листопада 

Закінчення прийому заяв та 

документів  

18 год.00 хв. 

22 серпня 

18 год. 00 хв. 

28 лютого 

18 год.00 хв. 

22 серпня 

18 год.00 хв. 

19 

листопада 



Проведення фахових вступних 

випробувань 

З 23 до 

30 серпня 

З 29 лютого 

по 4 березня 

З 23 до 

30 серпня 

З 20 до 25 

листопада 

включно 

Оприлюднення рейтингового 

списку осіб, рекомендованих до 

зарахування  

31 серпня 5 березня 31 серпня 
27 

листопада 

Виконання вступниками вимог 

до зарахування  

Не пізніше 

5 вересня 

До 18 год. 00 

хв. 

6 березня 

Не пізніше 

5 вересня 

Не пізніше 

12 год.00 хв. 

30 

листопада 

Зарахування вступників за 

кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

Не пізніше 

6 вересня 
6 березня 

Не пізніше 

6 вересня 

Не пізніше 

30 

листопада 

 

Вступ на 2 (3-ій) курс осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, 

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, а також осіб, які не менше 

одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі 

навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 

Етапи вступної кампанії 

Денна 

форма 

здобуття 

освіти 

Заочна форма здобуття освіти 

Зимовий вступ Літній вступ Осінній вступ 

Початок прийому заяв та 

документів 
13 серпня 24 лютого 13 серпня 09 листопада 

Закінчення прийому заяв та 

документів  

18 год.00 

хв. 
22 серпня 

18 год. 00 

хв. 28 
лютого 

18 год.00 хв. 

22 серпня 

18 год.00 хв. 

19 листопада 

Проведення фахових вступних 

випробувань 
З 23 до 

30 серпня 
З 29 лютого 
по 4 березня 

З 23 до 
30 серпня 

З 20 до 25 

листопада 

включно 

Оприлюднення рейтингового 

списку осіб, рекомендованих до 

зарахування  

31 серпня 5 березня 31 серпня 27 листопада 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування  
Не пізніше 

5 вересня 

До 18 год. 

00 хв. 
6 березня 

Не пізніше 

5 вересня 

Не пізніше 

12 год.00 хв. 
30 листопада 

Зарахування вступників за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 

Не пізніше 

6 вересня 
6 березня 

Не пізніше 

6 вересня 

Не пізніше 

30 листопада 

 

Вступ на 1-ий курс на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» від осіб, які здобули раніше 

ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма 

здобуття освіти 

Заочна форма 

здобуття освіти 

Початок прийому заяв та документів 10 серпня 10 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів 18 вересня 21 листопада 

Проведення фахових вступних випробувань 
З 21 до 

23 вересня 

З 22 до 27 

листопада 



Оприлюднення рейтингового списку осіб, 

рекомендованих до зарахування  
25 вересня 28 листопада 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування  
28 вересня 

Не пізніше 29 

листопада 

Зарахування вступників за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

Не пізніше  

30 вересня 

Не пізніше 

30 листопада 

 

Вступ на 1-ий курс на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» від осіб, які здобули раніше 

ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма здобуття 

освіти 

Початок прийому заяв та документів 10 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів 18 вересня 

Проведення фахових вступних випробувань 
З 21 до 

23 вересня 

Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих 

до зарахування 
25 вересня 

Виконання вступниками вимог до зарахування 28 вересня 

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

Не пізніше  

30 вересня 

 

 

Вступ на 1-ий курс для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

227 «Фізична терапія, ерготерапія» від осіб, які здобули раніше ступінь 

бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма здобуття освіти 

Для осіб, які вступають на 

основі результатів єдиного 

вступного іспиту 

Для осіб, які 

вступають на 

основі вступного 

іспиту з іноземної 

мови 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документі 

З 01 серпня - 

Реєстрація вступників для складання 

єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови 

1) з 12 травня до 05 червня 

2) з 17 серпня до 25 серпня 
- 

Початок прийому заяв та документів 05 серпня 5 серпня 

Закінчення прийому заяв та 

документів 
22 серпня 22 серпня 

Основна сесія єдиного вступного іспиту 1 липня - 

Додаткова сесія єдиного вступного 

іспиту 
16 липня - 



Спеціально організована сесія єдиного 

вступного іспиту 
19 вересня - 

Вступні випробування 23-26 серпня 23-26 серпня 

Оприлюднення рейтингового списку 

осіб, рекомендованих до зарахування  
04 вересня 04 вересня 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування  
10 вересня 10 вересня 

Зарахування вступників за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 
до 30 вересня  до 30 вересня 

 

Додаткові строки прийому заяв та документів при вступі на 1-ий 

курс для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста: 
 

Додаткові строки прийому заяв та документів 

Денна форма здобуття освіти 

1-й етап 2-й етап 

Початок прийому заяв та документів 15 вересня 16 листопада 

Закінчення прийому заяв та документів 22 вересня 21 листопада 

Проведення фахових вступних випробувань 
З 23 до 

28 вересня 

23-25 

листопада 

Оприлюднення рейтингового списку осіб, 

рекомендованих до зарахування  
29 вересня 26 листопада 

Виконання вступниками вимог до зарахування  До 30 вересня 27 листопада 

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

Не пізніше 30 

вересня 

Не пізніше 30 

листопада 

 

 


