
ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 

 

Для вступників, які вступають на перший курс для здобуття ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти: 
 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ  

№  Етапи вступної кампанії Строки проведення 

Вступ на І курс на основі повної загальної середньої освіти 

1. 

Початок реєстрації, прийом заяв та 

документів для участі у творчих конкурсах на 

місця регіонального замовлення 

з 24 червня по  

15 липня 2022 року 

2. 

Початок реєстрації електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів 

01 липня 

2022 року 

3. 
Початок прийому заяв та документів 

29 липня 2022 року 

4. 
Закінчення прийому заяв та документів для 

осіб, які вступають на основі творчих конкурсів 
08 серпня 2022 року 

о 18:00 годині 

5. 

Закінчення прийому заяв та документів для 

осіб, які вступають за результатами творчих 

конкурсів, які були складені з 01 – 18 липня 

2022 року 

23 серпня 2022 року 

о 18:00 годині 

6. 

Проведення творчих конкурсів 

(для вступників на місця регіонального 

замовлень) 

У творчих конкурсах мають право брати участь 

особи, які здобули повну загальну середню 

освіту або завершують її здобуття до 10 липня, 

що підтверджується відповідним документом 

або довідкою закладу освіти. 
 

Додаткові сесії творчих конкурсів для 

вступників, які вступають на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб проводяться: 

з 01 по 18 липня 

2022 року 

 

 

 

 

 

 

з 09 по 16 серпня 

2022 року 

7. 

Формування рейтингових списків вступників, 

надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих з 

повідомленням про отримання чи неотримання 

ними права здобувати вищу освіту за кошти 

місцевого бюджету (за регіональним 

замовленням) 

не пізніше 

29 серпня 2022 року 



 8. 

Вступники, які отримали рекомендації, мають 

виконати вимоги до зарахування на місця 

регіонального замовлення 

до 18:00 години  

02 вересня 2022 року 

9. 
Зарахування вступників за кошти місцевого 

бюджету (за регіональним замовленням) 
05 вересня 2022 року 

10. 

Надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих для 

вступників, які вступають на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані 

конкурсні пропозиції 

не раніше 18.00 

02 вересня 2022 року 

 

11. 

Зарахування вступників за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

не пізніше ніж  

30 вересня  

2022 року 

12. 

Переведення на вакантні місця, регіонального 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

основі повної загальної середньої освіти 

не пізніше  

19 вересня 2022 року 

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

№  Етапи вступної кампанії Строки проведення 

І. Вступ на І курс на основі повної загальної середньої освіти 

1. 

Початок реєстрації електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів 

01 липня 

2022 року 

2. 
Початок прийому заяв та документів 

29 липня 2022 року 

3. 

Закінчення прийому заяв та документів для 

осіб, які вступають за результатами творчих 

конкурсів  

8 серпня 2022 року 

о 18:00 годині 

4. 
Проведення творчих конкурсів з 9 по 16 серпня 2022 

року 

5. 

Надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих для 

вступників, які вступають на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні 

конкурсні пропозиції. 

29 серпня 2022 року 

6. 

Зарахування вступників за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

2 вересня 2022 року 

але не пізніше ніж  

30 вересня  

2022 року 

  



ДОДАТКОВИЙ НАБІР 

ДЕННА І ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ  

  

№  Етапи вступної кампанії Строки проведення 

Вступ на І курс на основі повної загальної середньої освіти 

1. 
Початок прийому заяв та документів 

5 вересня 2022 року 

2. 

Закінчення прийому заяв та документів для 

осіб, які вступають за результатами творчих 

конкурсів  

18 вересня 2022 року 

о 18:00 годині 

3. 
Проведення творчих конкурсів з 19 по 23 вересня 

2022 року 

4. 

Надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих для 

вступників, які вступають на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні 

конкурсні пропозиції 

27 вересня 2022 року 

5. 

Зарахування вступників за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

не пізніше ніж  

30 листопада 

2022 року 

 

  



Для вступників, які вступають на другий (третій) курс  

(з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра, бакалавра (за іншою спеціальністю), для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра на денну та заочну форму навчання 
 

№  Етапи вступної кампанії Термін 

Вступ на ІІ та ІІІ курс на основі ОКР молодшого спеціаліста,  

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

молодшого бакалавра, бакалавра (за іншою спеціальністю) 

1. 
Початок реєстрації електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних документів 

01 липня 

2022 року 

2. 
Початок прийому заяв та документів 29 липня  

2022 року 

3. Закінчення прийому заяв та документів 

23 серпня 

2022 року 

о 18:00 годині 

4. 

Проведення фахових вступних випробувань з 24 по 31 

серпня 2022 

року 

5. 
Оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування  

07 вересня 

2022 року 

6. 

Зарахування вступників за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

не пізніше  

30 вересня 

2022 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Для вступників, які вступають на основі ступеня бакалавра, магістра 

та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки), на перший курс для здобуття 

освітнього ступеня магістра на денну та заочну 

            

№  Етапи вступної кампанії Термін 

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра 

1. 
Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів розпочинається  

01 серпня 2022 

року 

2. 
Прийом заяв та документів з 16 серпня  

2022 року 

3. 

Закінчення прийому заяв та документів  15 вересня 2022 

року 

о 18:00 

4. 

Фахові іспити проводяться в кілька потоків  з 25 серпня до  

15 вересня 

2022 року 

5. 

Оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування на місця 

регіонального замовлення 

не пізніше  

20 вересня 2022 

року 

6. 

Виконання вимог Правил прийому до зарахування 

вступниками, які отримали рекомендації до зарахування 

на місця регіонального замовлення 

до 18:00  

24 вересня 

2022 року 

7. 
Наказ про зарахування вступників за регіональним 

замовленням 

25 вересня 2022 

року 

 

8. 
Зарахування вступників за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

не пізніше  

30 листопада  

2022 року 

9. 

Переведення на вакантні місця регіонального 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб  

не пізніше  

10 жовтня 2022 

року 

 

 


