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Додаток 6 
 

Етапи вступної кампанії при вступі на навчання на основі повної загальної 

середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра 

 
 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Вступ на основі результатів творчих конкурсів, вступних іспитів, співбесід 

Терміни прийому заяв та 

документів для участі у 

творчих конкурсах та 

вступних іспитах за держ. 

замовленням 

17–26 червня до 1700 

Початок прийому заяв та 

документів для здобуття 

освіти - 

13 липня 

1) за держ. замовленням 

та за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб –  

13 липня 

2) Додаткова сесія (тільки 

на контракт) – 

15 жовтня 

Закінчення прийому заяв 

для вступників, які 

вступають на основі 

співбесіди, вступних 

іспитів або творчих 

конкурсів 

16 липня о 1800 

1) за держ. замовленням 

та за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб –  

16 липня о 1800 

2) Додаткова сесія (тільки 

на контракт) –  

13 листопада 

Проведення творчих 

конкурсів, вступних 

іспитів 

1) за держ. замовленням   

01–12 липня 

2) Додаткова сесія (тільки на контракт) –  

13–22 липня 

Проведення співбесід 16–18 липня 

Оприлюднення списків 

вступників, 

рекомендованих до 

зарахування за 

результатами співбесіди 

20 липня о 1200 

Виконання вимог до 

зарахування на місця 

державного замовлення 

вступниками після 

проходження співбесіди, а 

також надання ними 

письмової заяви про 

анулювання заяв на інші 

місця державного 

замовлення 

22 липня до 1000 
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Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Зарахування вступників, 

які проходили співбесіду 
22 липня до 1500 

Оприлюднення списку 

рекомендованих до 

зарахування вступників, 

які вступають на основі 

ЗНО, творчих конкурсів та 

вступних іспитів - 

1) за держ. замовленням – 

27 липня до 1200 

2) за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб – 

до 01 серпня до 1200 

1) за держ. замовленням – 

27 липня до 1200 

2) за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб – 

до 01 серпня до 1200 

3) додаткова сесія (тільки 

на контракт) –  

до 23 листопада до 1700 

Виконання вимог до 

зарахування вступниками, 

які вступають на основі 

ЗНО, творчих конкурсів та 

вступних іспитів - 

за держ. замовленням – 31 

липня до 1800 

1) за держ. замовленням –  

31 липня до 1800 

2) додаткова сесія (тільки 

на контракт) –  

до 26 листопада до 1700 

Зарахування вступників - 1) за держ. замовленням – 

01 серпня до 1200 

2) за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб – 

до 29 вересня 

1) за держ. замовленням – 

01 серпня до 1200 

2) за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб – 

до 05 серпня 

3) додаткова сесія (тільки 

на контракт) –  

до 27 листопада 

 

Вступ на основі результатів ЗНО 

 

 

Реєстрація електронних 

кабінетів вступників 

 

01 липня 

Початок прийому заяв та 

документів - 

13 липня 

Для здобуття освіти: 

1) за держ. замовленням 

та за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб –  

13 липня 

2) Додаткова сесія (тільки 

на контракт) – 

15 жовтня 

Закінчення прийому заяв 

для вступників, які 

вступають тільки на основі 

сертифікатів ЗНО 22 липня о 1800 

1) за держ. замовленням 

та  за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб – 

22 липня о 1800 

2)Додаткова сесія (тільки 

на контракт) –  

13 листопада до 1700 
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Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Оприлюднення списку 

рекомендованих до 

зарахування вступників, 

які вступають на основі 

ЗНО, творчих конкурсів та 

вступних іспитів - 

1) за держ. замовленням – 

27 липня до 1200 

2) за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб – 

до 01 серпня до 1200 

1) за держ. замовленням – 

27 липня до 1200 

2) за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб – 

до 01 серпня до 1200 

3) додаткова сесія (тільки 

на контракт) –  

до 23 листопада до 1700 

Виконання вимог до 

зарахування вступниками, 

які вступають на основі 

ЗНО, творчих конкурсів та 

вступних іспитів - 

за держ. замовленням – 31 

липня до 1800 

1) за держ. замовленням –  

31 липня до 1800 

2) додаткова сесія (тільки 

на контракт) –  

до 26 листопада до 1700 

Зарахування вступників - 1) за держ. замовленням – 

01 серпня до 1200 

2) за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб – 

до 29 вересня 

1) за держ. замовленням – 

01 серпня до 1200 

2) за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб – 

до 05 серпня 

3) додаткова сесія (тільки 

на контракт) –  

до 27 листопада 

Переведення на вакантні місця 

Переведення на вакантні 

місця державного 

замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за 

кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

до 08 серпня 
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Етапи вступної кампанії при вступі на навчання на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра 
 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Початок прийому заяв та 

документів 
13 липня 

Закінчення прийому заяв та 

документів 
22 липня о 1800 

Проведення фахових вступних 

випробувань 
23–30 липня 

Зарахування вступників 1) за держ. 

замовленням – 

01 серпня до 1200 

2) за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

– до 29 вересня 

до 29 вересня 
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Етапи вступної кампанії при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

всіма формами навчання 

 
 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма навчання 

Реєстрація вступників для складання 

єдиного вступного іспиту: 
з 06 травня до 03 червня, 18:00 

Складання додаткових фахових 

вступних випробувань для 

вступників, що вступають за іншою 

спеціальністю: 

з 06 травня по 29 травня 

Подача документів на бюджет і 

контракт (на основі вступних іспитів 

для «другої» освіти та пільгових 

категорій): 

з 17 червня по 25 червня 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників:  
з 01 липня 

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 

вступний іспит з іноземної мови в 

НТУ «ХПІ»: 

01 липня 

Подача документів на бюджет і 

контракт (на основі результатів ЄВІ 

та для спеціальностей 011 "Освітні, 

педагогічні" та 017 "Фізична 

культура і спорт"): 

- з 05 липня по 22 липня 

- з 05 липня по 23 липня (для 

спеціальностей 011 "Освітні, педагогічні" 

та 017 "Фізична культура і спорт"). 

Фахові вступні випробування: з 05 липня по 26 липня 

Оприлюднення списку 

рекомендованих: 
до 05 серпня 

Виконання вимог до зарахування 

(бюджет): 
до 10 серпня, 18.00 

Зарахування (бюджет): до 11 серпня, 12.00 

Зарахування (контракт): до 27 серпня 

Додаткова сесія на навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб 

(за всіма спеціальностями окрім 011 

"Освітні, педагогічні" та 017 

"Фізична культура і спорт"): 

з 01 вересня по 30 листопада 

 

  




