
ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
І. Для  вступників, які вступають на перший курс для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

ДЕННА форма навчання 
 

№  Етапи вступної кампанії Строки проведення 

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

1. 

Початок реєстрації, прийом заяв та документів  

для участі у вступних іспитах та творчих конкурсах 

на місця регіонального замовлення 

з 20 червня по  

11 липня 2022 року 

2. 
Початок реєстрації електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних документів 

01 липня 

2022 року 

3. 
Початок прийому заяв та документів, передбачених 

розділом VІ цих Правил 14 липня 2022 року 

4. 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які 

вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, 

творчих конкурсів 

16 липня 2022 року 

о 18:00 годині 

5. 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які 

вступають за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання, а також вступних іспитів та творчих 

конкурсів, які були складені з 01 – 13 липня 2022 року 

22 липня 2022 року 

о 18:00 годині 

6. 

Проведення творчих конкурсів, вступних іспитів  

(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 іспитів, творчих конкурсів для 

вступників, які вступають на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб проводяться: 

 

з 01 по 13 липня 

2022 року 

 

 

 

 

 

 

 

з 14 по 22 липня 

2022 року 

 

7.  Проведення співбесід 
з 17 по 19 липня 

2022 року 

8. 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування за результатами співбесіди з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними 

права здобувати вищу освіту за кошти місцевого 

бюджету (за регіональним замовленням) 

 

Вступники, які отримали рекомендації, мають 

виконати вимоги до зарахування на місця 

регіонального замовлення, включаючи подання 

письмової заяви про виключення заяв на інші місця 

регіонального замовлення.  

не пізніше 12.00 

20 липня 2022 року 

 

 

 

до 10:00  

22 липня 2022 року 

 

 

не пізніше 15:00  

22 липня 2022 року 
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Зарахування цієї категорії вступників за регіональним 

замовленням. Заяви зарахованих осіб на інші місця 

державного замовлення виключаються впродовж 22 

липня. 

9. 

Формування рейтингових списків вступників, які 

вступають на основі результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання, творчих конкурсів та 

вступних іспитів (зокрема за квотою-1), 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  

27 липня 2022 року 

                                                                                                                                                                                                                                                               

10. 

Вступники, які отримали рекомендації, мають 

виконати вимоги до зарахування на місця 

регіонального замовлення 

до 18:00 години  

04 серпня 2022 року 

11. 
Зарахування вступників за кошти місцевого 

бюджету (за регіональним замовленням) 
05 серпня 2022 року 

 

12 

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 

04 серпня 2022 року 

 

13. 

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

08 серпня, але не 

пізніше ніж  

30 вересня 2022 року 

14. 

Переведення на вакантні місця, регіонального 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на основі повної 

загальної середньої освіти(відповідно до цих Правил)  

не пізніше  

19 серпня 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 , передбачених 

розділом VІ цих Правил 14 липня 2022 року 

3. 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які 

вступають за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання, а також вступних іспитів та творчих 

конкурсів творчих конкурсів 

22 липня 2022 року 

о 18:00 годині 

4. 
Проведення творчих конкурсів, вступних іспитів  з 14 по 22 липня 

2022 року 

5. Надання рекомендацій до зарахування та 28 липня 2022 року 
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оприлюднення списку рекомендованих для 

вступників, які вступають на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб на фіксовані (закриті) 

конкурсні пропозиції. 

6. 

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

29 липня, але не 

пізніше ніж 30 

листопада 

ІІ. Для вступників, які вступають на другий (третій) курс (з нормативним 

терміном навчання) на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра (за іншою спеціальністю): 

ДЕННА та ЗАОЧНА форма навчання 
 

№  Етапи вступної кампанії Термін 

ІІ. 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 14 липня  

2022 року 

3. Закінчення прийому заяв та документів 

22 липня  

2022 року 

о 18:00 годині 

4. 
Проведення фахових вступних випробувань з 22 по 30 липня 

2022 року 

5. 
Оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування  

01 серпня 

2022 року 

6. 
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

08 серпня, але не 

пізніше  

30 листопада  

2022 року 

ІІІ. Для вступників, які вступають для здобуття освітнього ступеня магістра 

на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки): 

ДЕННА та ЗАОЧНА форма навчання 

№  Етапи вступної кампанії Термін 

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра 

1. 

Реєстрація вступників для складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови 

з 26 квітня   

до 18:00 години 

17 травня 2022 року 

2. 

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI 

цих Правил, для осіб, які вступають на основі вступних 

іспитів (замість документа про здобутий освітній 

рівень може подаватись довідка про завершення 

з 13  по  16 червня 

2022 року 
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навчання) 

3. 

Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 

за графіком, затвердженим Міністерством освіти і 

науки України освіти 

 

у період з 20 червня 

до 02 липня  

2022 року 

4. 

Реєстрація електронних кабінетів для вступників, які 

склали єдиний вступний іспит у 2020 та 2021 роках, 

завантаження необхідних документів 

01 липня 2022 року 

5. 

Реєстрація електронних кабінетів для вступників, які 

склали єдиний вступний іспит у 2022 році, 

завантаження необхідних документів 

13 липня 2022 року 

6. 

Прийом заяв та документів, передбачених розділом 

VI цих Правил, для осіб, які вступають на основі 

результатів єдиного вступного іспиту та фахового 

вступного випробування 

з 15 липня  

до 18:00 години  

22 липня 2022 року 

7. 

Вступні іспити з іноземної мови у випадках, 

визначених цими Правилами, проводяться за графіком 

основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами 

(завданнями/зошитами), наданими Українським 

центром оцінювання якості освіти.  

Український центр оцінювання якості освіти надає 

матеріали для проведення у закладі вищої освіти 

вступних іспитів не пізніше 11:30 дня проведення 

іспиту. 

 

у період з 20 червня 

до 02 липня  

2022 року 

8. 

Фахові вступні випробування  для вступників, які 

вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали 

єдиний вступний іспит 

з 18 по 30 липня  

2022 року 

9. 

Оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування на місця 

регіонального замовлення 

не пізніше  

02 серпня 2022 року 

10. 

Виконання вимог Правил прийому до зарахування 

вступниками, які отримали рекомендації до 

зарахування на місця регіонального замовлення 

до 18:00 години 

08 серпня 

2022 року 

11. 
Наказ про зарахування вступників за регіональним 

замовленням 
09 серпня 2022 року 

12. 
Зарахування вступників за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

10 серпня, але не 

пізніше  

30 листопада  

2022 року 

13. 

Переведення на вакантні місця державного, 

регіонального замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

(відповідно до цих Правил) 

не пізніше  

19 серпня 2022 року 
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