
 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання за ступенем бакалавра на І курс 

 

Прийом заяв та документів, вступні іспити, творчий конкурс,  конкурсний 

відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра 

(на перший курс) на основі повної загальної середньої освіти, проводиться в 

такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії  

у 2020 році 

Денна форма 

здобуття освіти 

Заочна форма 

здобуття освіти 

Реєстрація та подача документів 

для  складання творчого конкурсу  

 

з 01 липня по 11 серпня 2020 року (для 

вступників, які претендують на місця 

державного замовлення) 

з 12 серпня по 21 серпня 2020 року (для 

вступників, які претендують на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб) 

  

Строки проведення творчого 

конкурсу для осіб, які бажають 

вступати за спеціальностями 

017 Фізична культура і спорт,  

024 Хореографія та претендують 

на місця  

державного замовлення  

 

01 - 12 серпня 

включно 

01 - 12 серпня 

включно (тільки за 

спеціальністю 

017 Фізична 

культура і спорт) 

Строки проведення творчого 

конкурсу для осіб, які вступають за 

спеціальностями  

017 Фізична культура і спорт, 

024 Хореографія  

тільки за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб  
 

15 - 22 серпня  

включно 

 

15 - 22 серпня 

включно 

 

Допомога у створенні та реєстрація 

електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 

 

Початок – 01 серпня (вступники за всіма 

спеціальностями). 

Закінчення – 22 серпня (вступники за 

всіма спеціальностями) о 18.00. 

Початок прийому заяв та 

документів  

 

13 серпня о 9.00 
 

13 серпня о 9.00 

 

Закінчення прийому заяв та 

документів  
 

 

22 серпня о 18.00  
 

22 серпня о 18.00  
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Термін оприлюднення рейтингових 

списків вступників з повідомленням 

про отримання чи неотримання ними 

права здобувати вищу освіту  

за державним замовленням 

27 серпня 

не пізніше 18.00 

 

27 серпня 

не пізніше 18.00 

 

Виконання вимог до зарахування 

(подання оригіналів документів) 

вступників,  рекомендованих 

здобувати вищу освіту за державним 

замовленням 

з 28 серпня по 

31 серпня до 18.00 
з 28 серпня по 

31 серпня до 18.00 

Терміни зарахування вступників за 

державним замовленням 

05 вересня 

не пізніше 12.00 

05 вересня 

не пізніше 12.00 

Термін оприлюднення рейтингових 

списків вступників з повідомленням 

про отримання чи неотримання ними 

права здобувати вищу освіту  

за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

07 вересня 

не раніше 12.00 

 

07 вересня 

не раніше 12.00 

 

Виконання вимог до зарахування 

(подання оригіналів документів) 

вступників,  рекомендованих  

здобувати вищу освіту за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб**  

з 07 вересня до  

11 вересня до 17.00 

 

з 07 вересня до  

11 вересня до 17.00 

 

Терміни зарахування вступників за 

кошти фізичних та/або юридичних 

осіб*** 

не пізніше 

28 вересня 

не пізніше 

28 вересня 

Переведення на вакантні місця 

державного замовлення осіб, які  

зараховані за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб і мають таке право 

не пізніше 

15 вересня 

 

не пізніше 

15 вересня 
 

 

 

Прийом заяв та документів за ступенем бакалавра  

здійснюється тільки в електронній формі, крім випадків, 

передбачених розділом VI, пунктом 6.1. Правил прийому до 

НУФВСУ у 2020 році 


