
V. Строки прийому заяв та документів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

 

 5.1. Для вступу на перший курс навчання для здобуття ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формою здобуття 

освіти за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або 

регіональним замовленням) чи за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 
 

 

 

Етапи вступної кампанії 

Денна та заочна 

форма здобуття 

освіти за 

державним 

замовленням 

Денна форма 

здобуття освіти 

за кошти 

юридичних 

та/або фізичних 

осіб 

Заочна форма 

здобуття освіти за 

кошти 

юридичних та/або 

фізичних осіб 

Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року з 18 серпня   
до 16.00  

15 вересня 2020 

року; 

 

 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які вступають на 

основі співбесіди або вступних 

іспитів, що проводить заклад вищої 

освіти 

о 18.00  

16 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які вступають 

тільки на основі сертифікатів 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 

о 18.00  

22 серпня 2020 року 

Строки проведення закладом вищої 

освіти співбесіди  

з 16 серпня 

до 18 серпня 2020 року 

14 – 17 вересня 

2020 року 

 Строки проведення закладом вищої 

освіти вступних іспитів 

з 01 серпня 

до 12 серпня 2020 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників за результатами 

співбесіди 

не пізніше 12.00  

20 серпня 2020  

не раніше 

06 вересня 2020 

року 

 

18 вересня 2020 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників за результатами 

ЗНО або вступних іспитів 

не пізніше 12.00  

27 серпня 2020  

Термін для вступників, які отримали 

рекомендації за результатами 

співбесіди, щодо виконання вимог до 

зарахування 

до 10.00  

22 серпня 2020 

року 

до 12.00  

18 вересня 2020 

року 

до 15.00  

21 вересня 2020; 

 

 

Термін для вступників, які отримали 

рекомендації, щодо виконання вимог 

до зарахування 

до 18.00  

31 серпня 2020 

року 

Терміни зарахування вступників за 

результатами співбесіди 

не пізніше 

15.00  

22 серпня 2020 

року 

до 12.00  

22 вересня 2020 

року 

 

22 вересня 2020 

року 

Терміни зарахування вступників за 

результатами ЗНО або вступних 

іспитів 

05 вересня 2020 

року 



 

5.2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ГІІМ, 

конкурсний відбір та зарахування на 1-й (зі скороченим строком навчання) або 2-

й (з нормативним строком навчання) курс навчання осіб, які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь бакалавра, магістра, 

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та осіб, які не менше одного року 

здобувають ступінь бакалавра в ГІІМ та виконують у повному обсязі навчальний 

план (паралельне навчання), на навчання вступників для здобуття ступеня 

бакалавра (денна форма, заочна форма (на місця держзамовлення)) проводиться 

в такі строки: 
 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна 

форма здобуття 

освіти за 

державним 

замовленням 

Денна та заочна 

форма здобуття 

освіти за кошти 

юридичних та/або 

фізичних осіб 

Паралельне 

навчання за 

кошти юридичних 

та/або фізичних 

осіб 

Початок прийому заяв та 

документів 

13 серпня 2020 року 22 серпня 2020 року 20 серпня  

2020 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів 

о 18.00  

22 серпня 2020 року 

о 15.00 14 вересня  

2020 року 
24 вересня  

2020 року 

Строки проведення фахових 

вступних випробувань 

із 25 по 31 серпня 

2020 року 

із 17 по 19 вересня 

2020 року 

із 25 по 27 вересня 

2020 року 

Терміни оприлюднення 

рейтингових списків вступників 

01 вересня  

2020 року 

20 вересня  

2020 року 

28 вересня  

2020 року 

Термін виконання вступниками 

вимог до зарахування 

до 12.00  

03 вересня  

2020 року 

до 12.00  

22 вересня  

2020 року 

29 вересня  

2020 року 

Терміни зарахування вступників 04 вересня 2020 

року 
23 вересня  
2020 року 

30 вересня  

2020 року 
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