
 

                                                        Дорожня карта активної фази вступної кампанії 2021  

 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Неділя 

21.06 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06 27.06 

 09-00, початок при-

йому заяв та докуме-
нтів, які вступають 
на основі вступних 
іспитів замість ЄВІ, 

маг. (д,з) 

09-00, початок прийому 

заяв від пільговиків, 
1курс, 1 прискор. (д,з), 

(вступні іспити) 

 18-00, закінчення при-

йому заяв та докумен-
тів, які вступають на 

основі вступних іспитів 
замість ЄВІ, маг. (д,з) 

  

28.06 29.06 30.06 1.07 2.07 3.07 4.07 

  Основна сесія ЄВІ з іно-
земної мови, маг.   (д,з) 

09-00, початок ре-
єстрації електр. кабі-

нетів  1курс (д,з) 
та 1 приск., 2,3 курс 

(д,з) 

 18-00, закінчення 
прийому заяв  1курс 

(д,з), (вступні іспи-
ти) 

 

  Вступні іспити з інозем-
ної мови (для тих, хто 
має право), маг.   (д,з) 

09-00 – 17.00, 
вступні іспити  1курс 

(д,з) 

09-00 – 17.00, вступні 
іспити  1курс (д,з) 

09-00 – 17.00, 
вступні іспити  1курс 

(д,з) 

 

   09-00, початок ре-
єстрації електронних 

кабінетів, маг.   (д,з) 

   

   09-00, початок при-

йому заяв та докуме-
нтів від осіб, які вже 
здобули ОС Магістр 
або ОКР спеціаліст, 

маг.   (д,з) 

   

5.07 6.07 7.07 8.07 9.07 10.07 11.07 
09-00 – 17.00, вступ-
ні іспити  1курс (д,з) 

09-00 – 17.00, 
вступні іспити  1курс 

(д,з) 

09-00 – 17.00, вступні 
іспити  1курс (д,з) 

09-00 – 17.00, 
вступні іспити  1курс 

(д,з) 

09-00 – 17.00, вступні 
іспити  1курс (д,з) 

09-00 – 17.00, 
вступні іспити  1курс 

(д,з) 

 

12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 
09-00 – 17.00, вступ-

ні іспити  1курс (д,з) 
09-00 – 17.00, 

вступні іспити  1курс 
(д,з) 

09-00, початок прийому 

заяв  1курс (д,з), (ЗНО) 
09-00, початок при-

йому електронних 
заяв,  магістри (д,з) 

18-00, закінчення при-

йому заяв  1курс (д,з), 
(співбесіда) 

9-00 – 15.00, спів-

бесіда,  1курс,  (д,з) 
(за окр.розкладом) 

 

  09-00, початок прийому 
заяв 

1п, 2, 3 к. (д,з) 

    

  09-00, початок прийому 
заяв 

2, 3 к. (д,з) ЦПО 

    

1 курс 1приск.,2,3 

курс 
магістри 2,3 к. ЦПО 
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19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07 
9-00 – 15.00, співбе-
сіда,  1курс,  (д,з) (за 

окр.розкладом) 

12-00, рей-
тинг.список,  1курс,  
(д,з), за співбесідою 

  10-00, закінчення ви-
конання вимог,  1 курс,  

(д,з), за співбесідою 

8.00-15.00, а. 102і 
фах.випр., 1п,2,3 

курс (д,з) 

 

 8.00-15.00, а. 102і 
фахове випроб, маг. 

(д,з) (сесія 1) 

8.00-15.00, а. 102і фа-
хове випроб, маг. (д,з) 

(сесія 1) 

8.00-15.00, а. 102і 
екз. Ін.мова, маг. 

(д,з) (сесія 2) 

15-00, зарахування,  
1курс,  (д,з), за співбе-

сідою 

ЄДЕБО формує рейтинг абіту-

рієнтів 1 курсу (Д,З) 

    18-00, закінчення по-
дачі заяв,  1курс,  (д,з), 

ЗНО, вступні іспити 
(1.07-13.07) 

  

    18-00, закінчення при-
йому заяв  1п,2,3 курс 

(д,з) 

  

    18-00, закінчення при-
йому електронних заяв,  

магістри (д,з) 

18-00, закінчення 
прийому заяв та до-

кументів від осіб, які 
здобули ОС Магістр 
або ОКР спеціаліст, 

маг.   (д,з) 

 

    8.00-15.00, а. 102і фа-

хове випроб, маг. (д,з) 

(сесія 2) 

  

26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 1.08 
ЄДЕБО формує рейтинг абітурієнтів 1 

курсу (Д,З) 

12-00, рейтинг.список 
держзамовлення,  1к.,  
д,з), за ЗНО та 
вступн.ісп. 

абітурієнти 1 курсу (Д,З) здають оригінали документів 
(виконання умов зарахування) 

8.00-15.00, а. 102і 

фах.випр., 1п,2,3 курс 
(д,з) 

8.00-15.00, а. 102і 

фах.випр., 1п,2,3 
курс (д,з) 

8.00-15.00, а. 102і 

фах.випр., 1п,2,3 курс 
(д,з) 

8.00-15.00, а. 102і 

фах.випр., 1п,2,3 
курс (д,з) 

8.00-15.00, а. 102і 

фах.випр., 1п,2,3 курс 
(д,з) 

  

 8.00-15.00, а. 102і 
екз. Ін.мова, маг. 

(д,з) (сесія 3) 

8.00-15.00, а. 102і фа-
хове випроб, маг. (д,з) 

(сесія 3) 

8.00-15.00, а. 102і 
фахове випроб, маг. 

(д,з) (сесія 3) 

   

2.08 3.08 4.08 5.08 6.08 7.08 8.08 
18-00, закінчення ви-

конання вимог,  1курс,  
(д,з), ЗНО та 
вступн.іспит 

    17.00, закінч. вико-

нан. Вимог, маг, бю-
джет (д,з) 

 

12.00, рейтинг ре-
ком., 1п,2,3 курс (д,з) 

 17.00, виконання ви-
мог, 1п,2,3 курс, бю-

джет (д,з) 

 НАКАЗ, 1прискор.,2,3 
курс, бюджет (д,з) 

  

17.00, рейтинг реком. 

маг, бюджет, (д,з) 
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9.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 
НАКАЗ,  1курс, бю-

джет (д,з),  
за ЗНО та вступн.іспит 

12-00, рей-
тинг.список конт-

ракт,  1курс,  (д,з), 
за ЗНО та вступн. 

іспит 

 НАКАЗ маг, бюджет 
(д,з) 

   

16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 

   Закінчення переве-
дення на вакантні 

місця держзамовлен-
ня,  1курс,  (д,з), 

ЗНО та вступн.іспит 

 17.00 Закінчення 
прийому заяв та до-

кументів, 2, 3 курс 
ЦПО 

 

23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 

  8.00-15.00, а. 102і 
фах.випр., 2,3 курс 

(д,з) ЦПО 

8.00-15.00, а. 102і 
фах.випр., 2,3 курс 

(д,з) ЦПО 

8.00-15.00, а. 102і 
фах.випр., 2,3 курс 

(д,з) ЦПО 

  

30.08 31.08 01.09 02.09 03.09 04.09 05.09 
Зарахування на конт-
ракт,  1курс,  (д,з), 

ЗНО та вступн.іспит 

      

17.00, викон. вимог, 

1п, 2,3 к., контр. (д) 
НАКАЗ, 1п,2,3 курс, 

контракт (д,з) 
     

17.00, закінч. вико-
нан. Вимог, маг, конт-

ракт (д,з) 

НАКАЗ маг, контракт 
(д,з) 

     

17.00, викон. вимог, 
2,3 к., контр. (д,з) 

ЦПО 

НАКАЗ, 2,3 курс, 
контракт (д,з) ЦПО 

     

06.09 07.09 08.09 09.09 10.09 11.09 12.09 

  17.00, викон. вимог, 
1п, 2,3 к., контр. (з) 

    

13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 

    НАКАЗ, 1п,2,3 курс,  

контракт (з) 
  

 

Не пізніше 30 вересня - Зарахування на контракт,  1курс,  (д,з), ЗНО та вступн.іспит 


