
Строки та етапи вступу на 1 курс бакалаврського рівня  

(на основі повної загальної середньої освіти) 

Етапи вступної компанії Денна 
форма 

навчання  

Заочна форма навчання 

І термін ІІ термін 
(контракт) 

Реєстрації електронних кабінетів 

вступників, завантаження додатків 

до документів про повну загальну 

середню освіту 

 
02–25 липня 

2018 р. 

 
02–25 липня 

2018 р. 

- 

Прийом заяв та документів осіб, які 

вступають тільки на основі ЗНО 

12-26 липня 
2018 р. 

на місця за 
державним 

замовленням: 
12-26 липня 2018р.;  
на місця за кошти 

фізичних та 
юридичних осіб: 

12-28 липня 
2018 р. 

на місця за 
кошти 

фізичних та 
юридичних 

осіб: 
15-26 жовтня 

2018 р. 

Прийом заяв та документів осіб, що 

не проходили ЗНО та мають право 

пройти співбесіду або скласти 

вступні іспити в ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва 

12-20 липня 
2018 р. 

12-20 липня 
2018 р. 

15-22 жовтня  
2018 р. 

Строки проведення ХНАУ 
ім. В.В. Докучаєва співбесід 

21-23 липня 
2018 р. 

21-23 липня 
2018 р. 

23-24 жовтня 

2018 р. 

Строки проведення вступних 

іспитів 

21-26 липня 
2018 р. 

21-26 липня 
2018 р. 

24-26 жовтня  
2018 р. 

Термін оприлюднення 
рейтингового списку вступників із 
зазначенням рекомендованих до 
зарахування на місця державного 
замовлення 

01 серпня 
2018 р. 

01 серпня 
2018 р. 

-- 

Строки вибору вступниками місця 
навчання та виконання ними вимог 
до зарахування на місця державного 
замовлення 

до 18.00 год. 

06 серпня 

2018 р. 

до 18.00 год.  

06 серпня 

2018 р. 

-- 

Терміни зарахування вступників за 
державним або регіональним 
замовленням 

не пізніше 
12.00 год. 
07 серпня 

2018 р. 

не пізніше 
12.00 год. 
07 серпня 

2018 р. 

-- 

Терміни зарахування вступників за 
рахунок цільових пільгових 
державних кредитів, за кошти 
фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 
30 вересня 

2018р. 

не пізніше 
30 вересня 

2018 р.  

не пізніше 
02 листопада 

2018 р. 

Переведення на вакантні місця 
державного замовлення осіб, які 
зараховані на навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб 

не пізніше  
18 серпня 

не пізніше 
18 серпня 

-- 



Строки та етапи вступу на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

для здобуття ступеня бакалавра 

 

Етапи вступної компанії 
Денна форма 

навчання  
Заочна форма навчання 

І термін ІІ термін 

Прийом заяв та документів 
12-24 липня 

2018 р. 
12-24 липня 

2018 р. 

на місця за кошти 
фізичних та 

юридичних осіб 
15-24 жовтня 

2018 р. 

Строки проведення вищим 

навчальним закладом 

фахових вступних 

випробувань 

25-31 липня 
2018 р. 

25-31 липня 
2018 р. 

25-29 жовтня  
2018 р. 

Термін оприлюднення 
рейтингового списку 

вступників із зазначенням 
рекомендованих до 

зарахування 

01 серпня 
2018 р. 

01 серпня 
2018 р. 

30 жовтня  
2018 р. 

Терміни зарахування 
вступників за державним 

або регіональним 
замовленням 

не пізніше 
12.00 год. 
07 серпня  

2018 р. 

не пізніше 
12.00 год. 
07 серпня  

2018 р. 

-- 

Терміни зарахування 
вступників за рахунок 

цільових пільгових 
державних  кредитів, за 

кошти фізичних та 
юридичних осіб 

не пізніше 
30 вересня 

2018 р. 

не пізніше 
30 вересня 

2018 р. 

не пізніше  
02 листопада 

2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Строки та етапи вступу до магістратури 

(крім спеціальності 051 «Економіка») 

 

Етапи вступної компанії 
Денна форма 

навчання  

Заочна форма навчання 

І термін ІІ термін 

Прийом заяв та документів 
12-31 липня 

2018 р. 
12-31 липня 

2018 р. 

на місця за 
кошти фізичних 
та юридичних 

осіб –  
15-24 жовтня 

2018р. 

Строки проведення вищим 

навчальним закладом 

фахових вступних 

випробувань 

01-10 серпня  
2018 р. 

13-21 серпня 
2018 р. 

25 жовтня –  
01  листопада 

2018 р. 

Термін оприлюднення 
рейтингового списку 

вступників із зазначенням 
рекомендованих до 

зарахування 

не пізніше 15 
серпня 2018 р. 

не пізніше 24 
серпня 2018 р. 

не пізніше 02 
листопада 

2018 р. 

Терміни зарахування 
вступників 

на місця за 
державним 

замовленням –  
не пізніше 

15 вересня 2018р.; 

на місця за кошти 
фізичних та 

юридичних осіб – 
не пізніше 

30 вересня 2018р. 

на місця за 
державним 

замовленням –  
не пізніше 
15 вересня 

2018р.; 

на місця за 
кошти фізичних 
та юридичних 

осіб – не пізніше 
30 вересня 

2018р 

на місця за 
кошти фізичних 
та юридичних 

осіб – не пізніше 
06 листопада 

2018 р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


