Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на
основі повної загальної середньої освіти:
Етапи вступної кампанії
Реєстрація електронних кабінетів вступників,
завантаження додатків до документів про ПЗСО
Початок прийому заяв і документів для вступу на
основі ПЗСО
Початок прийому заяв і документів для вступу на
основі ОКР молодшого спеціаліста
Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які
вступають на основі співбесіди, вступних іспитів
або творчих конкурсів
Строки проведення вищим навчальним закладом
творчих конкурсів
Строки проведення вищим навчальним закладом
вступних іспитів
Строки проведення вищим навчальним закладом
співбесід
Завершення прийому заяв і документів для вступу
на основі ОКР молодшого спеціаліста
Проведення додаткового вступного випробування
для вступників на основі ОКР молодшого
спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю
Строки проведення фахових вступних випробувань
для вступу на основі ОКР молодшого спеціаліста
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до
зарахування за результатами співбесіди, з
повідомленням про отримання чи неотримання
ними права здобувати вищу освіту за державним
замовленням
Завершення реєстрації електронних кабінетів
вступників
Виконання вступниками, котрі отримали
рекомендації, вимог до зарахування на місця
державного замовлення, а також подача письмової
заяви про виключення з конкурсу на інші місця
державного замовлення.
Зарахування вступників за результатами співбесіди
за державним замовленням
Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які
вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО
Оприлюднення рейтингового списку вступників,
які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих
конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за
квотами-1 та квотами-3), із зазначенням
рекомендованих до зарахування та з
повідомленням про отримання чи неотримання
ними права здобувати вищу освіту за державним
замовленням
Виконання вступниками, які отримали
рекомендації, вимог до зарахування на місця
державного замовлення
Зарахування вступників за державним
замовленням
Зарахування вступників за рахунок цільових
пільгових державних кредитів, за кошти фізичних
та юридичних осіб
Переведення на вакантні місця державного
замовлення, за рахунок цільових пільгових
державних кредитів осіб, які зараховані на
навчання за кошти фізичних або юридичних осіб
на основі ПЗСО

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Вступники на основі повної загальної середньої освіти
та на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста
29 червня

29 червня

12 липня

12 липня

12 липня

12 липня

о 18:00
20 липня

о 18:00
20 липня

17 липня – 26 липня

17 липня – 26 липня

21 липня – 26 липня

21 липня – 26 липня

21 липня – 23 липня

21 липня – 23 липня

о 18:00
24 липня

о 18:00
24 липня

25 липня

25 липня

26 липня – 31 липня

26 липня – 31 липня

не пізніше 12:00
24 липня

-

о 18:00
25 липня

о 18:00
25 липня

не пізніше 18:00
25 липня

-

не пізніше 12:00
26 липня
о 18:00
26 липня

о 18:00
26 липня

не пізніше 12:00
01 серпня

не пізніше 12:00
01 серпня

до 12:00
5 серпня

до 12:00
10 серпня

не пізніше 12:00
7 серпня

не пізніше 12:00
11 серпня

не пізніше 30 вересня

не пізніше 30 вересня

не пізніше 18 вересня

-

-

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування
на навчання здійснюється в такі строки:
Денна форма
Заочна форма
навчання
навчання
Вступники на основі базової та повної вищої освіти
03 липня
03 липня
не пізніше 12:00
не пізніше 12:00
26 липня
26 липня

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Дата
проведення
додаткового
вступного
випробування
Строки проведення вступних випробувань
Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників
Виконання
вступниками,
які
отримали
рекомендації, вимог до зарахування на місця за
державним замовленням
Терміни зарахування вступників

27 липня

27 липня

28 липня – 08 серпня

28 липня – 08 серпня

9 серпня

9 серпня

не пізніше 12:00
12 серпня

не пізніше 12:00
12 серпня

за державним
замовленням –
не пізніше 14 серпня;

за державним
замовленням –
не пізніше 14 серпня;

за кошти фізичних та
юридичних осіб –
не пізніше 17 серпня

за кошти фізичних та
юридичних осіб –
не пізніше 17 серпня

В разі необхідності Педуніверситет може оголошувати додатковий набір
на освітній ступінь магістра.
Прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування на
навчання для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю
приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь
(рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному
обсязі індивідуальний навчальний план, здійснюється в такі строки:
Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Дата проведення вступного випробування
Зарахування вступників

Порядок роботи Приймальної комісії:
Понеділок – п’ятниця – 9:00-18:00
Перерва 13:00-14:00
Субота – 9:00-13:00
05,06 серпня – повний робочий день
Порядок прийому заяв і документів:
Понеділок – п’ятниця – 9:00-18:00
Перерва 13:00-14:00
Субота – 9:00-13:00

02 серпня
не пізніше 12:00
10 серпня
11 серпня
12 серпня

Заочна форма
навчання
02 серпня
не пізніше 12:00
10 серпня
11 серпня
12 серпня

