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Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок реєстрації електронних 

кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів  

01 липня 

Для вступників на місця державного 

замовлення вступні іспити, творчі 

конкурси проводяться до початку 

прийому заяв та документів на участь 

у конкурсному відборі* 

з 01 по 13 липня включно 

Для вступників, які вступають на місця 

виключно за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб вступні іспити, творчі 

конкурси проводяться  

з 14 по 23 липня 

Розпочинається прийом заяв та 

документів, передбачених розділом VI 

цих Правил прийому  

14 липня 

Закінчується прийом заяв та 

документів, передбачених розділом VI 

цих Правил прийому: 

 

- для осіб, які вступають на основі 

співбесіди, вступних іспитів, творчих 

конкурсів 

о 18:00 

16 липня 

- для осіб, які вступають за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання, а також вступних іспитів 

та творчих конкурсів, які були складені 

з 01 по 13 липня 

о 18:00 

23 липня 

Співбесіди проводяться  з 17 до 19 липня включно 

Оприлюднення списків осіб, 

рекомендованих до зарахування за 

результатами співбесіди з 

повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати 

вищу освіту за кошти державного 

бюджету (за державним замовленням) 

здійснюється  

не пізніше 12:00 

20 липня 

Вступники, які отримали рекомендації 

до зарахування за результатами 

співбесіди, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця державного 

замовлення, включаючи подання 

письмової заяви про виключення заяв 

на інші місця державного замовлення 

до 10:00 

23 липня 
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Зарахування вступників, які отримали 

рекомендації до зарахування за 

результатами співбесіди за державним 

замовленням відбувається*** 

не пізніше 

15:00 23 липня 

Оприлюднення списків осіб, 

рекомендованих до зарахування за 

квотою-2, з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними права 

здобувати вищу освіту за кошти 

державного бюджету (за державним 

замовленням) здійснюється в декілька 

етапів: 

 

1. Основний етап: 
не пізніше 

12:00 20 липня. 

Вступники, які отримали рекомендації, 

мають виконати вимоги до зарахування 

на місця державного замовлення, 

включаючи подання письмової заяви 

про виключення заяв на інші місця 

державного замовлення 

до 10:00 

23 липня 

Зарахування цієї категорії вступників за 

державним замовленням відбувається  

не пізніше 

15:00 23 липня 

Заяви зарахованих осіб на інші місця 

державного замовлення виключаються 

впродовж  

23 липня 

2. Завершальний етап: 
не пізніше 

12:00 29 вересня 

Вступники, які отримали рекомендації, 

мають виконати вимоги до зарахування 

на місця державного замовлення  

до 10:00 30 вересня 

Реалізація завершального етапу 

здійснюється шляхом переведення на 

вакантні місця державного замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб. 

Переведення цієї категорії вступників 

відбувається  

не пізніше 

15:00 30 вересня 

Формування рейтингових списків 

вступників, які вступають на основі 

результатів зовнішнього незалежного 

оцінювання, творчих конкурсів та 

вступних іспитів (у тому числі за 

квотою-1, квотою-4), надання 

рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих 

з повідомленням про отримання чи 

не пізніше 

28 липня 
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неотримання ними права здобувати 

вищу освіту за кошти державного 

бюджету (за державним замовленням) 

здійснюються  

Вступники, які отримали рекомендації, 

мають виконати вимоги до зарахування 

на місця державного замовлення  

до 18:00 

02 серпня 

 

Надання рекомендацій до зарахування 

та оприлюднення списку 

рекомендованих для вступників, які 

вступають на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб на відкриті та 

фіксовані конкурсні пропозиції, 

здійснюється  

не раніше 10 серпня 

Зарахування вступників за кошти 

державного бюджету (за державним 

замовленням) проводиться  

09 серпня 

Вступники, які отримали рекомендації 

на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, мають виконати 

вимоги до зарахування 

не пізніше 18:00 

29 вересня 

 

Зарахування вступників за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів, 

за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб (зарахування може проходити по 

мірі формування навчальних груп) 

не пізніше ніж 

30 вересня 

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти 

(відповідно до цих Правил прийому),- не пізніше ніж 19 серпня. 

 

* – у разі не проходження вступника за кошти державного замовлення, 

результати вступних іспитів, творчих конкурсів зараховуються й на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, якщо вступник бере участь у такому відборі. 

** – механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та 

проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У 

творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну 

середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується 

відповідним документом або довідкою закладу освіти. 

*** – заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення 

виключаються впродовж 23 липня. 

Строки реєстрації для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на 

місця державного замовлення визначає приймальна комісія НПУ 

імені М. П. Драгоманова за умови, що прийом заяв та документів починається не 

пізніше ніж 24 червня, триває не менше десяти днів і завершується до початку 

останнього потоку проведення вступних іспитів, творчого конкурсу. Інформація 
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про строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчому 

конкурсі оприлюднюється на офіційному(ій) вебсайті (вебсторінці) НПУ 

імені М. П. Драгоманова та/або його відокремленого структурного підрозділу. 

 

 Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (на основі повної 

загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами здобуття освіти: 

 

 Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) та за 

рахунок цільових пільгових державних кредитів визначаються пунктом 2 цього 

розділу. 

  


