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                   Додаток 2  

до Правил прийому  
 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 

№

п/п 
Етапи вступної кампанії Терміни 

І. Вступ на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра (НРК5) на денну форму навчання 

1 
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів 
з 01липня 2023 року 

2 
Реєстрація заяв на участь у співбесідах 

 

 
  - на бюджет з 03 липня 

 до 1800 годині 

10 липня 2023 року 

 
 - на контракт з 03 липня  

до 1800 годині 

25 липня 2023 року 

3 
Строки проведення співбесід: 

 

 
 - на бюджет з 07 липня  

по 18 липня 2023 року 

 
 - на контракт з 07липня  

по 31 липня 2023 року 

4 
Початок прийому від вступників заяв та документів у паперовій або електронній 

формі 
19 липня 2023року 

 

5 
Закінчення прийому заяв та документів: 

 

о 1800 годині 

31 липня 2023року 

 

6 

Оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до 

зарахування на навчання за державним замовленням 

о 1200 годині 

5 серпня 2023 року 

 

7 

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендацію на 

зарахування за державним замовленням 

до 1800 години 

 08 серпня 2023 року 

 

8 

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за 

державним замовленням 

10 серпня 2023 року 

9 
Надання рекомендацій до зарахування особам, які вступають на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

не раніше 09 серпня 2023 

року 

 

10 Виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до 

зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

до 1800 години 

16 серпня 2023 року  

 

11 

 

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
17 серпня 2023 року 

 

12 
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

 

18 серпня 2023 року 

 

 

Університет може передбачити додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору 

та зарахування на навчання на денну форму здобуття освіти за кошти фізичних/юридичних осіб для 

здобуття ступеня бакалавра  на основі ПЗСО та НРК5, для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 не 

раніше ніж 01 вересня 2023 року. 
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Продовження додатка 2 

 

ІІ. Вступ на основі ступеня бакалавра (НРК6), магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

(НРК7) для здобуття ступеня магістра на денній формі навчання 

1 
Реєстрація для складання ЄВІ та ЄФВВ:  

  - основний період з 08 травня  

до 31 травня 2023 року 

 - додатковий період з 12 липня до 

14 липня 2023 року 

2 Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 липня 2023 року 

3 Строки проведення співбесід з 17 липня  

по 28 липня 2023 року 

4 Строки проведення фахових іспитів (за державним замовленням) з 17 липня  

по 28 липня 2023 року 

5 Строки проведення  фахових  іспитів (лише контракт) з 17 липня  

до 1800 години  

14 серпня 2023 року 

6 Прийом заяв та документів з 31 липня 2023 року 

7 Закінчення прийому заяв та документів о 1800годині 

 21 серпня 2023року 

8 Рекомендації для зарахування за державним замовленням 26 серпня 2023 року 

9 
Виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування 

за державним замовленням 

до 1800 години 

29 серпня 2023 року 

10 Зарахування вступників за державним замовленням 31 серпня 2023 року 

11 
Надання рекомендацій до зарахування особам, які вступають на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 
31 серпня 2023 року 

12 
Виконання  вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до 

зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб  
до 1800 години 

 03 вересня 2023 року 

13 
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб 04 вересня 2023 року 

 

14 Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані 

на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

 

до 08 вересня 2023 року 

ІV. Вступ на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства 

1 Початок прийому заяв та документів з 19 липня 2023 року 

2 Закінчення прийому заяв та документів 20 лютого 2023 року 

3 
Проведення Державним університетом телекомунікацій вступних 

випробувань 

Протягом терміну подачі 

документів 

 

4 

 

Зарахування іноземних громадян та осіб без громадянства 

до 01 листопада 2023 року 

до 01 березня 2024 року 
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Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання на денну форму 

здобуття освіти за кошти фізичних/юридичних осіб за освітнім ступенем бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти (ПЗСО), освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (НРК5): 

№

п/п 
Етапи вступної кампанії Терміни 

1 Прийом заяв та документів 
з 04 вересня до 13 вересня 

2023 року 

2 Надання рекомендацій до зарахування 14 вересня 2023 року 

3 Виконання вимог до зарахування до 1200 години 15 вересня 2023 

року 

4 Зарахування вступників 15 вересня 2023 року 

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання на денну форму 

здобуття освіти за кошти фізичних/юридичних осіб за освітнім ступенем бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти (ПЗСО), освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (НРК5): 

№

п/п 
Етапи вступної кампанії Терміни  

1 Прийом заяв та документів 
з 18 вересня до 

 27  вересня 2023 року 

2 Надання рекомендацій до зарахування 28 вересня 2023 року 

3 Виконання вимог до зарахування до 1200 години 29 вересня  2023 

року 

4 Зарахування вступників 29 вересня 2023 року 

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання на денну форму 

здобуття освіти за кошти фізичних/юридичних осіб за освітнім ступенем магістр на основі здобутого освітнього 

рівня бакалавра (НРК6): 

№

п/п 

Етапи вступної кампанії Терміни 

1 Прийом заяв та документів з 04 вересня до12 вересня 2023 

року 

2 Строки проведення фахових іспитів 13 вересня 2023 року 

3 Надання рекомендацій до зарахування 14 вересня 2023 року 

4 Виконання вимог до зарахування до 1200 години 15 вересня 2023 

року 

5 Зарахування вступників 15 вересня 2023 року 

 

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання на денну форму 

здобуття освіти за кошти фізичних/юридичних осіб за освітнім ступенем магістр на основі здобутого освітнього 

рівня бакалавра (НРК6): 

№

п/п 

Етапи вступної кампанії Терміни 

1 Прийом заяв та документів з 18 вересня до 26 вересня 2023 

року 

2 Строки проведення фахових іспитів 27 вересня 2023 року 

3 Надання рекомендацій до зарахування 28 вересня 2023 року 

4 Виконання вимог до зарахування до 1200 години 29 вересня 2023 

року 

5 Зарахування вступників 29 вересня 2023 року 

 

 

 


