
ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ 
НА НАВЧАННЯ НА ПЕРШИЙ КУРС ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА 

Етапи  вступної  кампанії Денна  форма  
навчання 

Інші  форми  навчання 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 12 липня 2017 року 
Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які вступають на основі співбесіди, 
вступних іспитів або творчих конкурсів, що 
проводить університет 

18.00 година 
20 липня 2017 р. 

18.00 година 
20 липня 2017 р. 

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які вступають тільки на основі 
сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання 

о 18.00 годині  
26 липня 2017 р. 

 

о 18.00 годині 
26 липня 2017 р.; 

за кошти фізичних або 
юридичних осіб – не 

пізніше 08 серпня 2017 р. 
Строки проведення університетом співбесід 21 – 23 липня 2017 р. 21 – 23 липня 2017 р. 
Строки проведення університетом творчих 
конкурсів 21 – 26 липня 2017 р. 21 – 26 липня 2017 р. 

Строки проведення університетом вступних 
іспитів 21 – 26 липня 2017 р. 21 – 26 липня 2017 р. 

Терміни оприлюднення рейтингових 
списків осіб, які вступають за результатами 
співбесіди, із зазначенням рекомендованих 
до зарахування за державним замовленням 

Не пізніше 
12.00 години 

24 липня 2017 р. 

Не пізніше 
12.00 години 

24 липня 2017 р. 

Терміни оприлюднення рейтингових 
списків вступників, які вступають на основі 
сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання, творчих конкурсів та вступних 
іспитів із зазначенням рекомендованих до 
зарахування за державним замовленням 

Не пізніше 12.00 години 
01 серпня 2017 р. 

Не пізніше 12.00 години 
01 серпня 2017 р. 

Терміни виконання вступниками, які 
вступають за результатами співбесіди та 
отримали рекомендації, вимог щодо 
зарахування на місця державного 
замовлення, а також подання письмової 
заяви про виключення з конкурсу на інші 
місця державного замовлення 

До 18.00 години 
25 липня 2017 р. 

До 18.00 години 
25 липня 2017 р. 

Терміни виконання вступниками, які 
отримали рекомендації, вимог щодо 
зарахування на місця: 

за державним 
замовленням до 12.00 

години  
05 серпня 2017 р.; 

за кошти фізичних або 
юридичних осіб – 

протягом п’яти днів 

за державним 
замовленням до 12.00 

години  
05 серпня 2017 р.; 

за кошти фізичних або 
юридичних осіб – 

протягом п’яти днів 
Терміни зарахування вступників, які 
вступають за результатами співбесіди на 
місця за державним замовленням 

Не пізніше 12.00 години 
26 липня 2017 р. 

Не пізніше 12.00 години 
26 липня 2017 р. 

Терміни зарахування вступників на місця: за державним 
замовленням – не 

пізніше 12.00 години  
07 серпня 2017 р.; 

за рахунок цільових 
пільгових державних 

кредитів, за кошти 
фізичних або юридичних 

осіб – не пізніше 
30 вересня 2017 р. 

за державним 
замовленням – не 

пізніше 12.00 години  
07 серпня 2017 р.; 

за рахунок цільових 
пільгових державних 

кредитів, за кошти 
фізичних або юридичних 

осіб – не пізніше 
23 серпня 2017 р. 

 


