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1 Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання за їх вибором мають особи з 
обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди); особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше; громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за 
кордоном. 
Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в разі їх неучасті у рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні мають: 

 військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, 
які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів; 

 громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу; 

 військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання; 

 особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України 
та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень. 

2 Творчі конкурси можуть проводитися для тих абітурієнтів, які вступають на навчання за напрямами галузей знань мистецтво, культура, фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, будівництво і архітектура, журналістика та 
інформація, видавничо-поліграфічна справа. Їх може бути більше ніж 3. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому 
документів та обов’язково повинні бути оприлюднені на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайтах вищих навчальних закладів. 

 2 липня 10 липня 17 липня 20 липня 21 липня 31 липня 1 серпня  
(не пізніше 1200) 

5 серпня  
(не пізніше 1200) 

8 серпня  
(не пізніше 1200) 

не пізніше 11 
серпня   

(не пізніше 
1200) 

не пізніше 25 
серпня   

(не пізніше 
1200) 

понеділок вівторок вівторок п’ятниця субота вівторок середа неділя середа субота субота 

При вступі за 
результатами ЗНО 
та додатка до 
атестата 

Початок 
прийому 
заяв та 

документів 

    

Завершення 
прийому заяв 

та 
документів 

Оприлюднення 
рейтингового 

списку та 
рішення про 

рекомендування 
до зарахування 
на навчання на 

місця 
державного 
замовлення 

Оприлюднення 
рішення про 

рекомендування 
до зарахування 
на навчання на 

місця державного 
замовлення 

Оприлюднення 
рішення про 

рекомендування 
до зарахування 
на навчання на 

місця державного 
замовлення 

Зарахування 
на навчання 

на місця 
державного 
замовлення 

Зарахування 
на навчання 
на місця за 

рахунок 
коштів 

фізичних чи 
юридичних 

осіб 

При вступі за 
вступними 
випробуваннями1 

  Завершення 
прийому 
заяв та 

документів 

Початок 
проведення 

вступних 
випробувань 

Завершення 
проведення 

вступних 
випробувань 

При вступі з 
обов’язковим 
складанням 
творчих 
конкурсів2 

Початок 
проведення 

творчих 
конкурсів 

Завершення 
прийому 
заяв та 

документів 

  Завершення 
проведення 

творчих 
конкурсів 


