ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ
ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА
НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження
необхідних документів розпочинається 01 ЛИПНЯ 2021 року. Реєстрація та робота
електронних кабінетів вступників закінчується 30 ВЕРЕСНЯ 2021 року.
Прийом заяв та документів для вступу на навчання за освітнім ступенем
бакалавра денної і заочної форм здобуття освіти проводиться:
від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та
творчих конкурсів, які були складені з 01 по 13 липня 2021 року з
14 ЛИПНЯ 2021 року до 18:00 23 ЛИПНЯ 2021 року;
від осіб, що вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають
право на співбесіду, вступні іспити та творчі конкурси з 14 ЛИПНЯ 2021 року
до 18:00 16 ЛИПНЯ 2021 року;
Строки реєстрації для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі (для
вступників на місця державного замовлення) проводиться з 24 ЧЕРВНЯ 2021
року.
Реєстрація для участі у вступних іспитах (для вступників на місця
державного замовлення) закінчується 09 ЛИПНЯ 2021 року.
Реєстрація для участі у творчому конкурсі (для вступників на місця
державного замовлення) закінчується 12 ЛИПНЯ 2021 року.
Строки проведення співбесіди: з 17 ЛИПНЯ 2021 року до 19 ЛИПНЯ 2021
року включно;
Строки проведення основних потоків вступних іспитів, творчих конкурсів
(для вступників на місця державного замовлення): з 01 ЛИПНЯ 2021 року по
13 ЛИПНЯ 2021 року включно;
Строки проведення додаткових сесій іспитів, творчих конкурсів для
вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб:
з 14 ЛИПНЯ 2021 року по 23 ЛИПНЯ 2021 року.
Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами
здобуття освіти (крім осіб, які мають право на вступ за співбесідою, іспитами та/або
квотою-1, наявності розбіжностей у реєстраційних документах, неможливості
зареєструвати електронний кабінет, тощо), подають заяви в електронній формі. У
кожній заяві вступник зазначає пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв,
при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.
Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного (регіонального)
замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях, та до тридцяти
заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
 документа (одного з документів), що посвідчує особу та громадянство;
 військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або
тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних
дільниць);
 документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний
рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання 2018- 2021 років;
 документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у
конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 або квотою-2 на основі повної
загальної середньої освіти;
 вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 017 «Фізична культура
і спорт» подають медичну довідку за формою 086-о.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає копії вищезазначених документів,
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см та папку на зав’язках.
Проходять вступні випробування у формі співбесіди:
 особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних
закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів
охорони здоров'я та соціального захисту населення).
Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього
незалежного оцінювання):
 особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасники бойових дій, у тому
числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби);
 особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості
освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році в зовнішньому незалежному оцінюванні
через неможливість створення особливих (спеціальних) умов;
 особи, які в 2020 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного
оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або
патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть
бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому
наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29
серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016
року за № 1707/29837;
 особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та
Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована
територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо
переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2021 року.
 особи звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року включно;
 громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном у
період між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року.
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