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Етапи вступної кампанії Терміни 

Реєстрація вступників для складання 

єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови та єдиного фахового вступного 

випробування проводиться  

з 11 травня до 18:00 

03 червня 

Для осіб, які вступають на основі 

вступних іспитів прийом заяв та 

документів, передбачених розділом VI 

цих Правил прийому, проводиться 

(замість документа про здобутий 

освітній рівень може подаватись довідка 

про завершення навчання) 

з 22 по 25 червня 

Основна сесія єдиного вступного іспиту 

проводиться  
30 червня 

Додаткова сесія  

проводиться в строки, встановлені 

Українським центром оцінювання якості 

освіти 

Основна сесія єдиного фахового 

Вступного випробування проводиться  
02 липня 

Додаткова сесія 
у строки, встановлені Українським 

центром оцінювання якості освіти 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається 

01 липня 

Для осіб, які вступають на основі 

результатів єдиного вступного іспиту та 

фахового вступного випробування 

прийом заяв та документів, 

передбачених розділом VI цих Правил 

прийому, проводиться  

з 15 липня до 18:00 

23 липня 

 

Відповідні вступні іспити з іноземної 

мови в НПУ імені М. П. Драгоманова у 

випадках, визначених цими Правилами 

прийому, проводяться за матеріалами 

(завданнями/зошитами), наданими 

Українським центром оцінювання якості 

освіти. Український центр оцінювання 

якості освіти надає матеріали для 

проведення у НПУ 

імені М. П. Драгоманова вступних 

іспитів з іноземної мови не раніше дня, 

що передує дню іспиту, та не пізніше 

11:30 дня проведення іспиту 

за графіком основної та додаткової 

сесій єдиного вступного іспиту 

Фахові вступні випробування для 

вступників, які вступають на основі 
з 19 липня по 30 липня 



21 

ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня), здобутого за 

іншою спеціальністю (напрямом 

підготовки), і вже складали єдиний 

вступний іспит, проводяться  

Рекомендації для зарахування 

надаються  
не пізніше ніж 02 серпня 

Вимоги Правил прийому для 

зарахування за державним замовленням 

мають бути виконані  

до 18:00 

07 серпня 

Наказ про зарахування за державним 

замовленням видається  
12 серпня 

Вимоги Правил прийому для 

зарахування за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб мають бути виконані 

не пізніше ніж 25 серпня 

Наказ про зарахування за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 

видається 

не пізніше ніж 27 серпня 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на 

місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил 

прийому), здійснюється не пізніше ніж 19 серпня. 

  


