
Порядок роботи приймальної комісії ІДГУ (дні тижня та години):  

понеділок - п’ятниця – з 09.00 до 17.00; 

субота - неділя – вихідний (окрім періоду з 14 липня до 30 серпня); 

з 14 липня до 30 серпня – субота – з 09.00 до 13.00; неділя – вихідний. 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів 

для вступу на навчання за ОС «молодший бакалавр», «бакалавр» (на основі повної 

загальної середньої освіти; на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра) та ОС «магістр» починається 01 липня та закінчується 

30 вересня. 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ІДГУ, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий 

(третій) курс та на основі раніше здобутого ступеня бакалавра або магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста)  на другий (третій) курс здійснюється в такі строки: 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання 
Заочна форма навчання 

(навчання без відриву від 

виробництва) – І сесія 

Початок прийому від вступників 

заяв та документів. 14 липня 14 липня 

Закінчення прийому від 

вступників заяв та документів. о 18.00 годині 23 липня о 18.00 годині 23 липня 

Проведення фахових вступних 

випробувань. з 24 до 30 липня включно з 24 до 30 липня включно 

Оприлюднення рейтингового 

списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування на 

місця за державним замовленням. 

03 серпня 03 серпня 

Виконання вступниками, які 

отримали рекомендації, вимог до 

зарахування на місця державного 

замовлення 

до 18.00 години  

09 серпня 

до 18.00 години  

09 серпня 

Зарахування вступників на 

навчання за державним 

замовленням. 
10 серпня 10 серпня 

Оприлюднення рейтингового 

списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування на 

місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб, за рахунок 

цільових пільгових державних 

кредитів 

12 серпня 12 серпня 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб, за 

до 18.00 години  

18 серпня 

до 18.00 години  

18 серпня 



рахунок цільових пільгових 

державних кредитів 

Зарахування вступників на 

навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб, за рахунок 

цільових пільгових державних 

кредитів. 

20 серпня 20 серпня 

Дозарахування (можливе за 

наявності вакантних місць) на 

навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб, за рахунок 

цільових пільгових державних 

кредитів. 

до 30 вересня до 30 листопада 

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ІДГУ, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий 

(третій) курс та на основі раніше здобутого ступеня бакалавра або магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста)  на другий (третій) курс здійснюється в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 
Заочна форма навчання (навчання без відриву від 

виробництва) – ІІ сесія 

Початок прийому від вступників 

заяв та документів. 01 жовтня 

Закінчення прийому від 

вступників заяв та документів. 
о 18 год. 00 хв. 15 жовтня 

Проведення фахових вступних 

випробувань. 
з 18 до 20 жовтня включно 

Оприлюднення рейтингового 

списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування на 

місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб, за рахунок 

цільових пільгових державних 

кредитів. 

22 жовтня 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб, за 

рахунок цільових пільгових 

державних кредитів. 

до 12.00 години  

28 жовтня 

Зарахування вступників на навчання 

за кошти фізичних та юридичних осіб, 

за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів. 

до 18.00 години  

28 жовтня 

Дозарахування (можливе за 

наявності вакантних місць) на 
до 30 листопада 



навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб, за рахунок 

цільових пільгових державних 

кредитів. 

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ІДГУ, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий 

(третій) курс та на основі раніше здобутого ступеня бакалавра або магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста)  на другий (третій) курс здійснюється в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 
Заочна форма навчання (навчання без відриву від 

виробництва) – ІІІ сесія 

Початок прийому від вступників 

заяв та документів. 01 листопада 

Закінчення прийому від 

вступників заяв та документів. 
о 18 год. 00 хв. 15 листопада 

Проведення фахових вступних 

випробувань. 
з 16 до 19 листопада включно 

Оприлюднення рейтингового 

списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування на 

місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб, за рахунок 

цільових пільгових державних 

кредитів. 

23 листопада 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб, за 

рахунок цільових пільгових 

державних кредитів. 

до 12.00 години  

26 листопада 

Зарахування вступників на навчання 

за кошти фізичних та юридичних осіб, 

за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів. 

до 18.00 години  

26 листопада 

Дозарахування (можливе за 

наявності вакантних місць) на 

навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб, за рахунок 

цільових пільгових державних 

кредитів. 

до 30 листопада 

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ІДГУ, конкурсний 

відбір та зарахування на денну та заочну форми навчання на ІІ курс для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра осіб, які здобувають ступінь вищої освіти не менше 



одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план 
здійснюється в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 
Денна та заочна форми навчання  - І сесія 

Початок прийому від вступників 

заяв та документів. 01 жовтня 

Закінчення прийому від 

вступників заяв та документів. 
о 18 год. 00 хв. 15 жовтня 

Проведення фахових вступних 

випробувань. 
з 18 до 20 жовтня включно 

Оприлюднення рейтингового 

списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування на 

місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб, за рахунок 

цільових пільгових державних 

кредитів. 

22 жовтня 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб, за 

рахунок цільових пільгових 

державних кредитів. 

до 12.00 години  

28 жовтня 

Зарахування вступників на навчання 

за кошти фізичних та юридичних осіб, 

за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів. 

до 18.00 години  

28 жовтня 

Дозарахування (можливе за 

наявності вакантних місць) на 

навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб, за рахунок 

цільових пільгових державних 

кредитів. 

до 30 листопада 

 


