
Етапи вступної кампанії 2020 

 

№ 

п/п 

Етапи вступної 

кампанії 

Для вступників на основі: 

базової 

загальної 

середньої 

освіти 

повної 

загальної 

середньої 

освіти 

кваліфікованого 

робітника та 

інших освітніх 

(освітньо-

кваліфікаційних 

рівнів) 

денна форма навчання 

1.  реєстрація електронних 

кабінетів вступників, 

завантаження 

необхідних документів 

– 

з 01.08.2020  

по 30.09.2020 

(18-00) 

– 

2.  прийом заяв та 

документів 

 

 

 

 

 

 

 

додатковий набір 

з 30.06.2020  

по 13.07.2020 

(18-00) 

 

 

 

 

 

 

з 01.08.2020 

по 22.08.2020 

(18-00) 

для осіб, які 

вступають на 

основі 

співбесіди, 

вступних 

іспитів 

з 13.08.2020  

по 22.08.2020  

(18-00) 
з 13.08.2020  

по 31.08.2020 

(18-00) 
для осіб, які 

вступають 

тільки на 

основі 

сертифікатів 

ЗНО 

з 13.08.2020  

по 01.09.2020 

(18-00) 

3.  вступні іспити 

 

 

додатковий набір 

 

 

з 14.07.2020  

по 21.07.2020 

 

з 23.08.2020 

по 29.08.2020 

 

– 

з 23.08.2020  

по 29.08.2020 
– 

4.  
співбесіда 

з 25.08.2020  

по 28.08.2020 
– 

5.  
фахові випробування – – 

з 01.09.2020  

по 08.09.2020 

6.  рейтингові списки за 

державним або 

не пізніше 

23.07.2020  

не пізніше 

03.09.2020  
– 
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регіональним 

замовленням 

(12-00) (12-00) 

7.  виконання вимог до 

зарахування на місця 

державного або 

регіонального 

замовлення 

не пізніше 

27.07.2020  

(12-00) 

не пізніше 

07.09.2020  

(12-00) 

– 

8.  зарахування на місця 

державного або 

регіонального 

замовлення 

не пізніше 

29.07.2020  

(18-00) 

не пізніше 

13.09.2020  

(12-00) 

– 

9.  рейтингові списки за 

кошти фізичних або 

юридичних осіб 

 

додатковий 

рейтинговий список  

 

не пізніше 

24.07.2020  

(12-00) 

 

не пізніше  

31.08.2020 

(12-00) 

не пізніше 

05.09.2020  

(12-00) 

не пізніше 

10.09.2020  

(12-00) 

10.  виконання вимог до 

зарахування за кошти 

фізичних або 

юридичних осіб 

 

додатковий набір 

не пізніше 

30.07.2020  

(18-00) 

 

 

не пізніше 

03.09.2020 

(12-00) 

не пізніше 

10.09.2020  

(18-00) 

не пізніше 

15.09.2020  

(18-00) 

11.  зарахування за кошти 

фізичних або 

юридичних осіб 

не пізніше 

31.07.2020  

(18-00) 

не пізніше 

19.09.2020  

(12-00) 

не пізніше 

17.09.2020  

(12-00) 

12.  

додаткове зарахування 

не пізніше 

05.09.2020  

(12-00) 

не пізніше 

30.09.2020  

(18-00) 

не пізніше 

30.09.2020  

(18-00) 

13.  переведення на 

вакантні місця 

не пізніше 

06.08.2020 

не пізніше 

21.09.2020 
– 
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заочна форма навчання 

1.  
прийом заяв та 

документів 
– 

з 13.08.2020  

по 11.09.2020  

(18-00) 

з 13.08.2020  

по 11.09.2020 

 (18-00) 

2.  вступні іспити, 

співбесіда 
– 

з 08.09.2020  

по 11.09.2020 
– 

3.  
фахові випробування – – 

з 14.09.2020  

по 18.09.2020 

4.  рейтингові списки за 

кошти фізичних або 

юридичних осіб 

– 

не пізніше 

15.09.2020  

(12-00) 

не пізніше 

21.09.2020  

(12-00) 

5.  виконання вимог до 

зарахування за кошти 

фізичних або 

юридичних осіб 

 

– 

не пізніше 

17.09.2020  

(18-00) 

не пізніше 

23.09.2020  

(18-00) 

6.  зарахування за кошти 

фізичних або 

юридичних осіб 

– 

не пізніше 

18.09.2020  

(12-00) 

не пізніше 

25.09.2020  

(12-00) 

7.  додатковий конкурсний 

відбір 
– до 12.10.2020 до 12.10.2020 

8.  зарахування осіб з 

додаткового 

конкурсного відбору 

– 
до 15.10.2020 

(18-00) 

до 15.10.2020 

(18-00) 

 


