
5.2. Прийом заяв і документів, вступні іспити що проводить базовий 

університет ДДПУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників 

для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

за денною та заочною формами навчання за фіксованими конкурсними 

пропозиціями проводиться в такі строки: 
 

Етапи вступної кампанії 
Денна та заочна форми 

навчання 

Реєстрація електронних кабінетів вступників із 01 липня 

Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 р. 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 

які вступають на основі співбесіди, вступних 

іспитів, що проводить базовий університет ДДПУ 

за державним замовленням 

16 липня 2021 р. 

о 18.00 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 

які вступають тільки на основі сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання  

 

23 липня 2021 р. 

о 18.00 

Вступні іспити проводяться в кілька потоків 

− за державним замовленням (прийом заяв та 

документів з 24.06.2021 р. по 03.07.2021 р.) 

− за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

 

з 01 по 13 липня 2021 

р. 
 

з 14 по 23 липня 2021 р 

Співбесіди із 17 по 19 липня 2021 

р. 

Категорія осіб, які вступають на основі співбесіди  

(у тому числі за квотою-2): 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування за результатами співбесіди з 

повідомленням про отримання чи неотримання 

ними права здобувати вищу освіту за державним 

замовленням 

20 липня 2021 р. о 

12.00 

Виконання вимог до зарахування на місця 

державного замовлення 

23 липня 2021 р. о 

10.00 

Зарахування цієї категорії вступників за 

державним замовленням 

23 липня 2021 р. о 

15.00 

Категорія осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, вступних 

іспитів (у тому числі за квотою-1) 

Формування рейтингового списку вступників, 

рекомендованих до зарахування із 

повідомленням про отримання чи неотримання 

ними права здобувати вищу освіту  

− за державним замовленням 

 

− за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

 

 

 

 

28 липня 2021 р., о 

12.00 

 

31 липня 2021 р. 



Виконання вимог до зарахування на місця  

− за державним замовленням 

− за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

 

02 серпня 2021 р. до 

18.00 

12 серпня 2021 р. до 

15:00 

Зарахування вступників відбувається:  

− за державним замовленням 

 

− за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

 

09 серпня 2021 р. о 

12.00 

 

16 серпня 2021 р. о 

12.00 

Переведення на вакантні місця державного 

замовлення та на місця, за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів осіб, які зараховані 

на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб на основі повної загальної середньої освіти 

(у межах цих Правил прийому) 

до 19 серпня 2021 року 

 


