
СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ  

ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ВСТУПНИКІВ  

на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 

а також для осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)  

для здобуття ступеня МАГІСТРА  

Етапи вступної компанії 

Денна форма навчання 
Навчання без відриву 

від виробництва* 

вступники на основі здобутого ступеня ви-

щої освіти або освітньо-кваліфікаційного рі-

вня спеціаліста за спорідненими і неспорідне-

ними спеціальностями 

Реєстрація вступників для складання 

єдиного вступного іспиту та єдиного 

фахового вступного випробування  

26 квітня 2022 року 26 квітня 2022 року 

Закінчення реєстрації для складання 

єдиного вступного іспиту та єдиного 

фахового вступного випробування 

о 18.00 годині 

17 травня 2022 року 

о 18.00 годині 

17 травня 2022 року 

Додаткові  вступні випробування для 

вступників, які вступають на основі сту-

пеня вищої освіти (освітньо-кваліфіка-

ційного рівня), здобутого за іншою спе-

ціальністю 

11 травня- 30 травня 2022 

року 

11 травня- 30 травня 

2022 року 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних до-

кументів 

 для вступників, які склали єдиний 

вступний іспит у 2020 та 2021 роках, 

для вступників, які склали єдиний 

вступний іспит у 2022 році; 

 

 

 

01 липня 2022 року 

 

13 липня 2022 року 

 

 

 

01 липня 2022 року 

 

13 липня 2022 року 

Початок прийому заяв та докумен-

тів для осіб, які вступають на основі ре-

зультатів єдиного вступного іспиту та 

фахового вступного випробування 

15 липня 2022 року 15 липня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та докуме-

нтів для осіб, які вступають на основі ре-

зультатів єдиного вступного іспиту та 

фахового вступного випробування 

о 18.00 годині 

22 липня 2022 року 

о 18.00 годині 

22 липня 2022 року 

Прийом заяв та документів для осіб, 

які вступають на основі вступних іспи-

тів 

13 червня 2022 року 13 червня 2022 року 

Закінчення прийому  заяв та докуме-

нтів для осіб, які вступають на основі 

вступних іспитів 

16 червня 2022 року 16 червня 2022 року 

Основна сесія єдиного вступного іс-

питу (ЄВІ) та єдиного фахового вступ-

ного випробування (ЄФВВ) 

з 20 червня до 02 липня 

2022 року 

з 20 червня до 02 ли-

пня 2022 року 

Фахові вступні випробування, додат-

кові фахові вступні випробування для 

вступників, які вступають на основі 

18 липня – 30 липня 

2022 року  

18 липня – 30 липня 

2022 року 



ступеня вищої освіти (ОКР), здобутого за 

іншою спеціальністю і вже складали ЄВІ 

Рекомендації для зарахування  

на місця державного за-

мовлення 02 серпня 2022 

року   

на місця державного 

замовлення 02 серпня 

2022 року  

за кошти фізичних або 

юридичних осіб 

02 серпня 2021 року 

за кошти фізичних 

або юридичних осіб 

02 серпня 2021 року 

Терміни виконання вимог до зараху-

вання вступниками  

на місця державного за-

мовлення до 18.00 год. 

08 серпня 

на місця державного 

замовлення до 18.00  

год. 08 серпня 

за кошти фізичних або 

юридичних осіб 

до 18.00 год. 10 серпня 

2022 року 

за кошти фізичних 

або юридичних осіб 

до 18.00 год. 10 сер-

пня 2022 року 

Терміни зарахування вступників 

на місця державного за-

мовлення 09 серпня 2022 

року 

на місця державного 

замовлення 09 серпня  

2022 року 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб  

11 серпня 2022 року 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб 11 

серпня 2022 року 

Переведення на вакантні місця дер-

жавного, регіонального замовлення та на 

місця за рахунок цільових пільгових дер-

жавних кредитів осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юри-

дичних осіб 

19 серпня 2022 року 19 серпня 2022 року 

* Крім напряму «Ветеринарна медицина»  

 


