Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
1. Для вступників на основі базової середньої освіти за денною
формою здобуття освіти:
1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження
необхідних документів розпочинається 23 червня та завершується 31 жовтня;
2) прийом заяв та документів, визначених розділом VІ цих Правил
починається 30 червня та закінчується 13 липня о 18.00 год.
Додатковий прийом документів для здобуття фахової передвищої
освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб проводиться:
з 08 серпня по 16 серпня включно (1 сесія),
з 29 серпня по 07 вересня включно (2 сесія),
з 19 вересня по 27 вересня включно (3 сесія),
18 жовтня по 28 жовтня включно (4 сесія).
3) Індивідуальні усні співбесіди та творчі конкурси проводяться з 14
липня до 21 липня;
творчі конкурси проводяться в один тур відповідно до переліку
спеціальностей, прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти
за якими здійснюється на основі базової або повної загальної (профільної)
середньої освіти з урахуванням рівня творчих здібностей вступників
(додаток 1 Правил прийому).
4) рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних
випробувань, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на
основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з
повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття
фахової передвищої освіти за регіональним замовленням та оприлюднюється
не пізніше 12.00 год. 26 липня.
Рейтинговий список вступників, які вступають на місця за кошти
фізичних або юридичних осіб із зазначенням рекомендованих до зарахування
формується на основі розгляду мотиваційних листів і оприлюднюється не
пізніше 12.00 год. 31 липня.
Рейтинговий список вступників, які вступають на місця за кошти
фізичних осіб в період додаткового прийому формується на основі розгляду
мотиваційних листів, оприлюднюється не пізніше 12.00 год. :
17 серпня (1 сесія),
08 вересня (2 сесія),
28 вересня (3 сесія),
29 жовтня (4 сесія).
5) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають

виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення - до
12.00 год. 28 липня; на місця за кошти фізичних або юридичних осіб - до
12.00 год. 01 серпня; на місця за кошти фізичних або юридичних осіб в
період додаткового прийому до 12. 00 год.:
18 серпня (1 сесія),
09 вересня (2 сесія),
29 вересня (3 сесія),
30 жовтня (4 сесія).
6) зарахування вступників відбувається:
за регіональним замовленням - не пізніше 18.00 год. 30 липня;
за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 03 серпня,
додаткове зарахування не пізніше 31 жовтня.
7) переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі
базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому),
проводиться не пізніше 08 серпня.
2. Для вступників на основі повної загальної (профільної)
середньої освіти за денною формою здобуття освіти:
1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження
необхідних документів розпочинається 01 липня та завершується 31
жовтня;
2) прийом заяв та документів, передбачених розділомVI цих Правил,
розпочинається 14 липня;
3) прийом заяв та документів закінчується:
о 18.00 год. 05 серпня - для осіб, які вступають на основі
індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу;
о 18.00 год. 31 серпня - для осіб, які вступають тільки на основі
сертифікату національного мультипредметного тесту (ЗНО 2019-2021 р.);
Додатковий прийом документів для здобуття фахової передвищої
освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб проводиться:
1 сесія: з 16 вересня до 23 вересня включно;
2 сесія: з 03 жовтня по 12 жовтня включно;
3 сесія: з 31 жовтня по 10 листопада включно;
4 сесія: з 21 листопада по 28 листопада включно.
4) індивідуальні усні співбесіди, творчі конкурси проводяться з 08
по 16 серпня включно в кілька потоків згідно розкладу.
5) рейтинговий список вступників, які вступають на основі
індивідуальної усної співбесіди, із зазначенням рекомендованих до
зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною

пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на
здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за
регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 01
вересня.
Рейтинговий список вступників, які вступають на місця за кошти
фізичних або юридичних осіб за спеціальністю Стоматологія на основі
творчого конкурсу формується
на основі конкурсного бала,
за
спеціальністю Медсестринство - на основі розгляду мотиваційних листів із
зазначенням рекомендованих до зарахування і оприлюднюється не пізніше
12.00 год. 11 вересня.
Рейтинговий список вступників, які вступають на місця за кошти
фізичних осіб в період додаткового прийому формується на основі розгляду
мотиваційних листів і оприлюднюється не пізніше 12.00 год.
24 вересня (1 сесія),
13 жовтня (2 сесія),
11 листопада (3 сесія),
29 листопада (4 сесія).
6) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до
зарахування на місця регіонального замовлення до 12.00 год. 06 вересня;
за кошти фізичних осіб не пізніше 12.00 год. 15 вересня; за кошти фізичних
осіб в період додаткового прийому не пізніше 12.00 год. 29 листопада.
7) зарахування вступників відбувається:
за регіональним замовленням - не пізніше 12.00 год. 08 вересня;
за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12.00 год. 16
вересня; для вступників, які вступають на вільні місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб в період додаткового набору не
пізніше 12 год. 30 листопада.
8)
переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі
повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах цих Правил),
проводиться не пізніше ніж 26 вересня.
3.
Приймальна комісія в період прийому заяв та документів працює
щодня з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00 год.
Обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.
В останній день прийому заяв та документів, в період виконання вимог до
зарахування, в день зарахування приймальна комісія працює 10.00 до 18.00
год.



Які предмети національного мультипредметного теста або зовнішнього незалежного
оцінювання повинні бути визначені у конкурсних пропозиціях для обрахунку конкурсного
балу?
Ніяких. Для вступу на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти на
місця

державного

(регіонального)

замовлення

вступник

може

замість

проходження

індивідуальної усної співбесіди подати результати зовнішнього незалежного оцінювання
(2019-2021 років у будь-яких комбінаціях) або національного мультипредметного теста. У
такому разі конкурсний бал вступника визначається як середній бал з двох предметів
зовнішнього незалежного оцінювання (української мови та літератури/української мови,
предмету на вибір вступника) з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів, або
середній

бал

усіх предметів

національного

мультипредметного

теста без

використання вагових коефіцієнтів з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.
Таким чином, заклад освіти не має повноважень визначати в конкурсних пропозиціях
предмети ЗНО або НМТ для розрахунку конкурсного бала.

1. Чи застосовується СК для осіб, які добули повну загальну середню освіту.
В Порядку прописана тільки базова.

2. Чи обов’язковим є накладання КЕП усіма вступниками в момент подачі заяви в електронній
формі?
3. Вступ на вакантні місця попереднього року вступу за кошти фізичних осіб проводиться за МЛ чи
сертифікатами ЗНО, які застосовувались минулого року?
4. При вступі за ЗНО перший предмет українська мова, а другий предмет на вибір вступника із трьох
запропонованих закладом освіти чи з любого предмету, з яких у вступника є сертифікати?

