Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання вступників за ступенем бакалавра
на 2 та 3 курси

Прийом заяв та документів, фахові вступні випробування, вступні іспити,
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня
бакалавра на перший курс (зі скороченим строком навчання) або на другий
(третій) курс(и) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра,
освітнього ступеня молодшого бакалавра проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
у 2021 році
Допомога у створенні та
реєстрація електронних кабінетів
вступників, завантаження
необхідних документів
Початок прийому заяв та
документів
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які мають
складати фахові вступні
випробування
Строки складання вступних
іспитів із загальноосвітніх
предметів особами, які мають
спеціальні права (відповідно до
пунктів 8.2-8.6 розділу VIII цих
Правил)
Строки проведення фахових
вступних випробувань
Строки оголошення результатів
фахових вступних випробувань
Термін оприлюднення
рейтингових списків вступників
(окремо на 1 курс зі скороченим
строком навчання, на 2 та 3
курс(и)
Виконання вимог до
зарахування (подання
оригіналів документів)
вступників, рекомендованих
здобувати вищу освіту за
державним замовленням і за
кошти фізичних та/або
юридичних осіб

Денна форма
здобуття освіти

Заочна форма
здобуття освіти

01 липня – 22 липня

01 липня – 12 серпня

14 липня

14 липня

23 липня о 18.00

13 серпня о 18.00

19 - 23 липня

16 - 17 серпня

26 – 30 липня

1 18 - 19 серпня

02 серпня

20 серпня

04 серпня
не пізніше 18.00

21 серпня
не пізніше 18.00

05 – 06 серпня
не пізніше 17.00

до 25 серпня
не пізніше 17.00
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Терміни зарахування
вступників

не пізніше18.00
16 серпня

не пізніше 18.00
30 серпня

У разі наявності вільних місць ліцензованого обсягу НУФВСУ може
оголошувати додатковий набір для здобуття ступеня бакалавра на основі
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня
молодшого бакалавра на заочну форму здобуття освіти до 30 вересня 2021 року.
Прийом заяв та документів за ступенем бакалавра здійснюється тільки
в електронній формі, крім випадків, передбачених розділом VI, пунктом 6.1.
Правил прийому до НУФВСУ у 2021 році

