
ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ
ФІЗИЧНИХ ТА\АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ВСТУП
(НА ОСНОВІ СВІДОЦТВА БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021 ДЕННА ФОРМА
Подача документів для виконання вимог до зарахування
на місця за кошти фізичних та\або юридичних осіб

до 1200 год 31 липня

Зарахування на місця за кошти фізичних\юридичних
осіб

Не пізніше 3 серпня

Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за
рахунок цільових пільгових державних кредитів
вступників, які зараховані на контракт

Для БЗСО:
не пізніше 9 серпня



ВСТУП ІЗ СЕРТИФІКАТОМ ЗНО
(НА ОСНОВІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА)

ОС БАКАЛАВР 2021

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021
ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ

Оголошення рейтингового списку вступників до 3 серпня
Виконання умов та подача документів для зарахування за
кошти фізичних та\або юридичних осіб

до 1200 09 серпня

Зарахування на навчання за кошти фізичних (юридичних)
осіб

не пізніше 13 серпня

Інформаційні матеріали
Розрахунок середнього балу https://vstup.edbo.gov.ua/files/ROZRAHUNOK_

SEREDNOGO_BALA_PZSO_2021.xlsx
Розрахунок конкурсного балу https://vstup.edbo.gov.ua/files/ROZRAHUNOK_

KONKURSNOGO_BALA_PZSO_2021.xlsx
Перелік пільгових категорій та
документи до них

https://vstup.edbo.gov.ua/files/Perelik_pilgovih_k
ategorij_ta_dokumenti_do_nih.xlsx

ВСТУП ІЗ СЕРТИФІКАТОМ ЗНО
(НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021 ЗА ОС БАКАЛАВР
Оголошення рейтингового списку вступників на
основі ПЗСО

Не раніше 10 серпня

Виконання умов та подача документів для зарахування
за кошти фізичних та\або юридичних осіб

до 1200 16 серпня

Зарахування на навчання за кошти фізичних
(юридичних) осіб

не пізніше ніж 30 вересня

Інформаційні матеріали
Розрахунок середнього балу https://vstup.edbo.gov.ua/files/ROZRAHUNOK_SE

REDNOGO_BALA_PZSO_2021.xlsx
Розрахунок конкурсного балу https://vstup.edbo.gov.ua/files/ROZRAHUNOK_KO

NKURSNOGO_BALA_PZSO_2021.xlsx
Перелік пільгових категорій та
документи до них

https://vstup.edbo.gov.ua/files/Perelik_pilgovih_kate
gorij_ta_dokumenti_do_nih.xlsx
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ВСТУП ІЗ СЕРТИФІКАТОМ ЗНО ТА БЕЗ ЗНО
(НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021 ЗА ОПС ФАХОВИЙ
МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Реєстрація електронних кабінетів з 1 липня
Прийом заяв 14-26 липня (по ЗНО до

2.08. )
Вступні іспити, творчі конкурси 1-13 липня (бюджет)

1-20 липня (контракт)
Співбесіди 24-29 липня
Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до
зарахування за співбесідою та квотою-2

до 1200 5 серпня

Подача документів для виконання вимог до зарахування
за співбесідою та квотою-2

до 1200 6 серпня

Зарахування за співбесідою та квотою-2 до 1200 7 серпня
Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до
зарахування на основі ЗНО

До 12-00 5 серпня

Подача документів для зарахування за регіональним
замовленням

до 1200 09 серпня

Зарахування вступників на бюджет по ЗНО До 12-00 14 серпня
Подача документів для зарахування на місця за кошти
фізичних та\або юридичних осіб

До 12-00 14 серпня

Зарахування на контракт До 12-00 20 серпня
Інформаційні матеріали

Розрахунок середнього балу https://vstup.edbo.gov.ua/files/ROZRAHUNOK_SE
REDNOGO_BALA_PZSO_2021.xlsx

Розрахунок конкурсного балу https://vstup.edbo.gov.ua/files/ROZRAHUNOK_KO
NKURSNOGO_BALA_PZSO_2021.xlsx

Перелік пільгових категорій та
документи до них

https://vstup.edbo.gov.ua/files/Perelik_pilgovih_kate
gorij_ta_dokumenti_do_nih.xlsx

Для вступу за освітньо-професійним ступенем «Фаховий
молодший бакалавр» дозволено БЕЗ ЗНО!

Пошук конкурсних пропозицій: https://vstup.edbo.gov.ua/offers/

За матеріалами: https://vstup.edbo.gov.ua/
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