вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до
здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного
оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета
(предметів), творчого конкурсу, фахового випробування, презентації
дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо;
вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає
перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета;
співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку
рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів),
за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання
вступнику рекомендації до зарахування;
творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для
здобуття ступеня бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих
здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки),
що може використовуватись за спеціальностями, які визначені Переліком
спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням
рівня творчих здібностей вступників, затвердженим наказом Міністерства
освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796;
фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на
основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (або такого, що
здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної
програми певного ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше
компетентностей.

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (ВСТУПНИЙ ІСПИТ,
СПІВБЕСІДА) ДЛЯ ВСТУПУ НА ПЕРШИЙ КУРС БАКАЛАВРА НА
ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА ДЕННОЮ ТА
ЗАОЧНОЮ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ
Дата проведення

Консультація, іспит
або співбесіда
консультація

21 липня
(п’ятниця)
22 липня
Співбесіда,
(субота)
Вступний іспит
23 липня
Результати
(неділя)
вступних іспитів
оприлюднення списків осіб,
рекомендованих до зарахування за
результатами співбесіди та за квотами-2
з повідомленням про отримання чи
неотримання ними права здобувати вищу
освіту за державним або регіональним
замовленням оприлюднюються

Час проведення

аудиторія

16:00

301

9:00

351-354

не пізніше 12.00 години 24 липня
Вступники, які отримали рекомендації до
зарахування за результатами співбесіди
та за квотами-2, повинні виконати
вимоги до зарахування на місця
державного замовлення,
а також подати письмову заяву про
виключення з конкурсу на інші місця
державного замовлення
Зарахування цієї категорії вступників(за
результатами співбесіди та за квотами-2)
за державним замовленням
відбувається
Зараховані особи впродовж 26 липня
виключаються з конкурсу на інші місця
державного замовлення;
формування рейтингового списку
вступників, які вступають на основі
сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання, творчих конкурсів та
вступних іспитів (у тому числі за
квотами-1 та квотами-3), із зазначенням
рекомендованих до зарахування
формується на основі конкурсного бала

до 18.00 години 25 липня

не пізніше 12.00 години 26 липня

за кожною конкурсною пропозицією
згідно з виставленими вступниками
пріоритетностями з повідомленням про
отримання чи неотримання ними права
здобувати вищу освіту за державним або
регіональним замовленням
оприлюднюється
не пізніше 12.00 години 01 серпня
вступники, які отримали рекомендації,
мають виконати вимоги до зарахування
на місця державного або регіонального
замовлення
до 12.00 години 05 серпня
зарахування вступників відбувається:
- за державним або регіональним
замовленням
- за рахунок цільових пільгових
державних кредитів, за кошти фізичних
та юридичних осіб
переведення на вакантні місця
державного, регіонального замовлення,
за рахунок цільових пільгових
державних кредитів осіб, які зараховані
на навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб на основі повної
загальної середньої освіти
проводиться

не пізніше 12.00 години 07 серпня

не пізніше 30 вересня 2017 року

не пізніше 18 серпня 2017 року.

РОЗКЛАД фахових вступних випробувань для вступу на навчання для
здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти
бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ
Дата проведення
24 липня
(понеділок)

25 липня
(вівторок)
26 липня
(середа)

27 липня
(четвер)

28 липня
(п’ятниця)

29 липня
(субота)

Консультація, іспит
Додатковий іспит для осіб,
які
вступають
до
магістратури з іншої галузі
знань (спеціальності), ніж
та, яка зазначена в їх
дипломі
бакалавра
(спеціаліста)
Консультація
(іноземна мова)
Іспит з іноземної мови
Результати іспиту з
іноземної мови
Подання заяв на перегляд
робіт з іноземної мови
Консультація для осіб, які
вступають на спеціальність
191 Архітектура
Фаховий вступний іспит для
осіб, які вступають на
спеціальність
191 Архітектура
(клаузура)
Перегляд робіт з іноземної
мови
консультація
Фаховий вступний іспит
Фаховий вступний іспит для
осіб, які вступають на дві
або більше спеціальностей
результати фахового
вступного іспиту(всі
спеціальності, крім
191 Архітектура)
Подання заяв на перегляд

Час проведення

14:00

16:00
9:00
не пізніше 12.00 години
до 18.00 години
16:00

9:00

10:00
16:00
9:00
12:00

не пізніше 12.00 години
до 18.00 години

30 липня
(неділя)

робіт з фахового вступного
іспиту
результати фахового
вступного іспиту (191
Архітектура)
Подання заяв на перегляд
робіт з фахового вступного
іспиту (191 Архітектура)
Перегляд робіт з фахового
вступного іспиту

31 липня
(понеділок)
рейтинговий список
вступників, із зазначенням
рекомендованих до
зарахування
оприлюднюється
вступники, які отримали
рекомендації, мають виконати
вимоги до зарахування на
місця державного замовлення

не пізніше 12.00 години
до 18.00 години
10:00

не пізніше 12.00 години 01 серпня
2017 року

до 12.00 години
05 серпня2017 року

зарахування вступників
відбувається:
- за державним замовленням

не пізніше 15 вересня 2017 року

- за кошти фізичних та
юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2017 року

РОЗКЛАД ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПУ НА
НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА НА ОСНОВІ
ЗДОБУТОГО СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВРА АБО
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА ЗА

ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ
Дата проведення
28 липня
(п’ятниця)

Консультація, іспит
Час проведення
Додатковий іспит для осіб, які
вступають до магістратури з іншої
галузі знань (спеціальності), ніж
14:00
та, яка зазначена в їх дипломі
бакалавра (спеціаліста)
Консультація
(іноземна мова, фаховий вступний
16:00
іспит)
29липня
Іспит з іноземної мови,
9:00
(субота)
фаховий вступний іспит
30 липня
Результати іспитів з іноземної
не пізніше 12.00
(неділя)
мови, фахового вступного іспиту
години
Подання заяв на перегляд робіт з
до 18.00 години
іноземної мови
31 липня
Перегляд робіт з іноземної мови
10:00
(понеділок)
та фахового вступного іспиту
рейтинговий список вступників, із
зазначенням рекомендованих до
зарахування
не пізніше 12.00 години 01 серпня
оприлюднюється
2017 року
вступники, які отримали
рекомендації, мають виконати
вимоги до зарахування на місця
до 12.00 години
державного замовлення
05 серпня2017 року
зарахування вступників
відбувається:
- за державним замовленням
не пізніше 15 вересня 2017 року
- за кошти фізичних та юридичних
не пізніше 30 вересня 2017 року
осіб

РОЗКЛАД фахових вступних випробувань для вступу на навчання
для здобуття ступеня бакалавра на

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста
ЗА ДЕННОЮ ТА ЗАОЧНОЮ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ:
Дата проведення
ДЕННА
24 липня
(понеділок)
ЗАОЧНА
28 липня
(п’ятниця)
ДЕННА
27 липня
(четвер)
ЗАОЧНА
29 липня
(субота)
30 липня
(неділя)

Консультація, іспит
Додатковий іспит для
осіб, які вступають з
іншої
галузі
знань
(спеціальності), ніж та,
яка зазначена в їх
дипломі
молодшого
спеціаліста

Час проведення

Фаховий вступний іспит

9:00

14:00

результати фахового
не пізніше 12.00 години
вступного іспиту
Подання заяв на
перегляд робіт з
до 18.00 години
фахового вступного
іспиту
31 липня
Перегляд робіт з
10:00
(понеділок)
фахового вступного
іспиту
рейтинговий список вступників, із
зазначенням рекомендованих до
зарахування
оприлюднюється
не пізніше 12.00 години 01 серпня
вступники, які отримали рекомендації,
мають виконати вимоги до
зарахування на місця державного
замовлення
до 12.00 години 05 серпня
зарахування вступників відбувається:
- за державним замовленням
не пізніше 12.00 години 07 серпня
- за кошти фізичних та юридичних
осіб
не пізніше 30 вересня 2017 року

