
СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ,  ВСТУПНІ 

ВИПРОБУВАННЯ, КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ТА ЗАРАХУВАННЯ НА 

НАВЧАННЯ ВСТУПНИКІВ 

На основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеню 

бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) для денної та заочної форм 

навчання 

Етапи вступної компанії 

Денна форма 

навчання 

Навчання без 

відриву від 

виробництва* 

вступники на основі повної загальної 

середньої освіти 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів 

02 липня 2018р. 02 липня 2018р. 

Закінчення реєстрації електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів   

18.00 год 

25 липня 2018р. 

18.00 год 

25 липня 2018р. 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018р. 12 липня 2018р. 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які вступають на основі співбесіди, 

вступних іспитів 

18 год. 00 хв. 

20 липня 2018 р. 

18 год. 00 хв.  

20 липня 2018 р. 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які вступають тільки на основі 

сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання 

18 год. 00 хв.                      

26 липня 2018 р. 

18 год. 00 хв.                    

26 липня 2018 р. 

Строки проведення вступних іспитів 3 21 до 26 липня 

2018 р. включно 

3 21 до 26 липня 

2018р. включно 

Строки проведення співбесід 
З 21 до 23 липня 

2018 р. включно 

З 21 до 23 липня 

2018 р. включно 

Оприлюднення списків осіб, 

рекомендованих до зарахування за 

результатами співбесіди та за квотою-2, з 

повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати вищу 

освіту за державним або регіональним 

замовленням 

не пізніше 

 12.00 год. 00 хв. 

24 липня 2018 р. 

не пізніше 

 12.00 год. 00 хв.  

24 липня 2018 р. 

Термін виконання вимог до зарахування 

вступниками, які отримали рекомендації до 

зарахування за результатами співбесіди та за 

квотами-2, на місця державного замовлення, 

а також подання письмових заяв про 

анулювання заяв на інші місця державного 

замовлення 

до 18.00 год. 00 хв. 

25 липня 2018 р. 

до 18.00год.00 хв. 

 25 липня 2018 р. 

Термін зарахування вступників, які не пізніше  не пізніше  



отримали рекомендації до зарахування за 

результатами співбесіди та за квотою-2, на 

місця державного замовлення 

12.00 год. 00 хв. 

26 липня 2018 р. 

12.00 год. 

 26 липня 2018 р. 

Анулювання заяв осіб, зарахованих на інші 

місця державного замовлення  

впродовж 26 липня 

2018р. 
 

Формування рейтингових списків 

вступників, рекомендованих до 

зарахування, які вступають на основі 

сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступних іспитів (у тому 

числі за квотою-1 та квотою-3) із 

зазначенням рекомендованих до 

зарахування на основі конкурсного бала 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.  

Оприлюднення не 

пізніше 01 серпня 

2018 року 

Оприлюднення не 

пізніше 01 серпня 

2018 року 

Термін виконання вимог до зарахування 

вступниками, які отримали рекомендації, на 

місця державного або регіонального 

замовлення 

до 18.00 год. 00 хв. 

06 серпня 2018 р. 

до 18.00 год.  

06 серпня 2018 р. 

Термін зарахування вступників за 

державним або регіональним замовленням  

не пізніше  

12.00 год. 00 хв. 

 07 серпня 2017 р. 

не пізніше  

12.00 год. 00 хв. 

 07 серпня 2017 р. 

Термін виконання вимог до зарахування 

вступниками, які отримали рекомендації за 

рахунок цільових пільгових державних 

кредитів, за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

не пізніше 

 10 серпня 2018 р. 

не пізніше 

 10 серпня 2018 р. 

Термін зарахування вступників за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів, за 

кошти фізичних та юридичних осіб 

16 серпня 2018 р. 16 серпня 2018 р. 

Переведення на вакантні місця державного, 

регіонального замовлення за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів 

осіб, які зараховані на навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб 

17 серпня 2018 р. 17 серпня 2018 р. 

* Крім напряму «Ветеринарна медицина» 

  



На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

для здобуття ступеню бакалавра (магістра спеціальності 212 Ветеринарна 

гігієна, санітарія та експертиза)  

Етапи вступної компанії 

Денна форма навчання 
Навчання без відриву 

від виробництва* 

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста за спорідненими та 

неспорідненими спеціальностями 

Початок прийому заяв та 

документів 
12 липня 2018 р. 06 липня 2018 р. 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають 

складати вступні 

випробування 

18 год. 00 хв. 

24 липня 2018 р. 

18 год. 00 хв. 

06 серпня 2018 р. 

Строки проведення вступних 

випробувань 
З 25 до 31 липня 2018 р. 

З 07 серпня                               

до 09  серпня 2018 р. 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

Не пізніше 12.00 год. 

02 серпня 2018 р. 

Не пізніше 12.00 год.                 

10 серпня 2018 р. 

Термін виконання вимог до 

зарахування вступниками, які 

отримали рекомендації, на 

місця державного замовлення 

до 18.00 години 

07 серпня 2018 р. 

 

до 18.00 години                

13 серпня 2018 р. 

Термін виконання вимог до 

зарахування вступниками, які 

отримали рекомендації, на 

місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

до 18.00 години 

10 серпня 2018 р. 

1 до 18.00 години 

6 серпня 2018 р. 

Терміни зарахування 

вступників 

за державним або 

регіональним замовленням 

– не пізніше 12.00 години 

10 серпня 2018 р.; 

за рахунок цільових 

пільгових державних 

кредитів, за кошти 

фізичних та юридичних 

осіб – не пізніше 12.00 

години 17 серпня 2018 р. 

за державним або 

регіональним 

замовленням – не 

пізніше 12.00 години                           

14 серпня 2018 р.; 

за рахунок цільових 

пільгових державних 

кредитів, за кошти 

фізичних та юридичних 

осіб – не пізніше 12.00 

години 

17 серпня 2018 р. 

* Крім напряму «Ветеринарна медицина»  

  



На основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста на здобуття ступеня магістра, крім спеціальності 051 

Економіка  

Етапи вступної компанії Денна форма 

навчання 

Навчання без відриву від 

виробництва* 

вступники на 

основі здобутого 

ступеня вищої 

освіти або ОКР 

спеціаліста за 

спорідненими та 

неспорідненими 
спеціальностями 

вступники на 

основі здобутого 

ступня вищої 

освіти або ОКР 

спеціаліста за 

спорідненими 

спеціальностями 

вступники на 

основі ОКР 

молодшого 

спеціаліста за 

неспорідненими 

спеціальностями 

Початок прийому заяв та 

документів 

26 червня 2018 р. 12 липня 2018 р. 06 липня  2018 р. 

Закінчення прийому заяв 

та документів  

26 липня 2018 р. 06 серпня 2018 р. 06 серпня 2018 р. 

Строки проведення 

вступних випробувань 

З 27 липня по                     

7 серпня 2018 р. 

З 07 по 13 серпня 

2018 р. 

З 07 по 13 серпня 

2018 р. 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

Не пізніше 12.00 

години 

08 серпня 2018 р. 

Не пізніше 12.00 

години 

14 серпня 2018 р. 

Не пізніше 12.00 

години 

14 серпня 2018 р. 

Термін виконання вимог 

до зарахування 

вступниками, які 

отримали рекомендації, на 

місця державного 

замовлення 

до 18.00 години 

10 серпня 2018 р. 

до 18.00 години 

16 серпня 2018 р. 

до 18.00 години                  

16 серпня 2018 р. 

Термін виконання вимог 

до зарахування 

вступниками, які 

отримали рекомендації, на 

місця за кошти фізичних 

осіб 

до 18.00 години 

14 серпня 2018 р. 

до 18.00 години 

20  серпня 2018 р. 

до 18.00 години 

20  серпня 2018 р. 

Терміни зарахування 

вступників 

за державним 

замовленням – не 

пізніше 12.00 год. 

13 серпня 2018 р.; 

за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб – 

не пізніше 12.00 

години 17 серпня 

2018 р. 

за державним 

замовленням – не 

пізніше 12.00 год. 

17 серпня 2018 р.; 

за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб – 

не пізніше 12.00 

години 21 серпня 

2018 р. 

за державним 

замовленням – не 

пізніше 12.00 год. 

17 серпня 2018 р.; 

за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб – 

не пізніше 12.00 

години 21 серпня 

2018 р. 

* Крім напряму «Ветеринарна медицина»  



На основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 051 Економіка  

Етапи вступної компанії 
Денна форма 

навчання 

Навчання без 

відриву від 

виробництва* 

Реєстрація для складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 

14 травня  2018 р. 14 травня  2018 р. 

Закінчення реєстрації для складання 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

о  18.00 годині 

5 червня 2018  р. 

о  18.00 годині 

5 червня 2018  р. 

Початок складання додаткових фахових 

вступних випробувань для вступників, які 

вступають на основі ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого 

за іншою спеціальністю  

14 травня 2018 р. 14 травня 2018 р. 

Закінчення  складання додаткових фахових 

вступних випробувань для вступників, які 

вступають на основі ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого 

за іншою спеціальністю  

о 18.00 годині 

31 травня 2018 р. 

о 18.00 годині 

31 травня 2018 р. 

Початок прийому заяв та документів 02 липня 2018 р. 02 липня 2018 р. 

Закінчення прийому заяв та документів  26 липня 2018 р. 26 липня 2018 р. 

Основна сесія єдиного вступного іспиту 11 липня 2018 р. 11 липня 2018 р. 

Фахові вступні випробування  3 27  до                    

29 липня 2018 р. 

3 27 липня  до                    

29 липня 2018 р. 

Термін виконання вимог до зарахування 

вступниками, які отримали рекомендації  за 

кошти фізичних та юридичних осіб 

до 18.00 години                

16 серпня 2018 р. 

до 18.00 години                   

16 серпня 2018 р. 

Термін зарахування вступників за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

до 12.00 години                

17  серпня 2018 р. 

до 12.00 години                  

17 серпня 2018 р. 

Додаткові строки прийому заяв та 

документів 

з 03 вересня до                   

14 вересня 2018 р. 

з 03 вересня до                    

14 вересня 2018 р. 

Фахові вступні випробування  3 17 вересня до                  

24 вересня 2018 р. 

3 17 вересня до                    

24 вересня 2018 р. 

Термін виконання вимог до зарахування 

вступниками за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

до 27 вересня                  

2018 р. 

до 27 вересня                     

2018 р. 

Термін зарахування вступників за кошти 

фізичних та юридичних осіб до 12.00 години                 

28  вересня 2018 р. 

до 12.00 години 28  

вересня  2018 р. 

 


