Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання в 2020 році
1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, творчі конкурси,
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної
загальної середньої освіти на здобуття ступеня молодшого бакалавра,
бакалавра (магістра ветеринарного спрямування), проводиться у такі строки:
Етапи вступної кампанії
Реєстрація електронних
кабінетів вступників
Початок прийому заяв та
документів
Закінчення прийому заяв та
документів
від
осіб,
які
вступають на основі співбесіди,
вступних іспитів або творчих
конкурсів
Закінчення прийому заяв та
документів
від
осіб,
які
вступають
на
основі
сертифікатів ЗНО
Строки проведення вступних
іспитів, творчих конкурсів: на
місця державного замовлення;
на місця за кошти фізичних чи
юридичних осіб
Строки проведення співбесід

Денна форма
навчання

Заочна форма навчання

1 липня 2020
року
13 липня 2020
року

І термін
1 липня 2020
року
13 липня
2020року

ІІ термін

до 18.00 16
липня 2020 року

до 18.00 16 липня
2020 року

до 18.00 16
листопада 2020
року

до 18.00 22
липня 2020 року

до 18.00 22 липня
2020 року

до 18.00 21
листопада 2020
року

2 листопада 2020
року

з 1 до 12 липня
(включно)
з 13 до 22 липня
(включно)
2020 року
з 16 до 18 липня
(включно) 2020
року

Термін оприлюднення списку
осіб,
рекомендованих
до
зарахування
до 12 год. 00 хв.
 за
результатами 20 липня;
співбесіди
на місця
 на основі сертифікатів державного
ЗНО, творчих конкурсів замовлення до
12.00 27 липня
та вступних іспитів
2020 року;
на місця за
кошти фізичних
та юридичних
осіб (відкриті та
фіксовані КП)
не раніше 12.00
01 серпня 2020
року.
Термін виконання вимог до

17-21 листопада
2020 року
з 16 до 18 липня
(включно) 2020
року

до 12 год. 00 хв.
20 липня;
на місця
державного
замовлення до
12.00 27 липня
2020 року;
на місця за кошти
фізичних та
юридичних осіб
(відкриті та
фіксовані КП) не
раніше 12.00 01
серпня 2020 року.

до 23 листопада
2020 року

зарахування
особами
які
вступають:
 за
результатами до 10.00 22
липня 2020 року;
співбесіди
 на основі сертифікатів на місця
ЗНО, творчих конкурсів державного
замовлення до
та вступних іспитів
18.00 31 липня;
на місця за
кошти фізичних
та юридичних
осіб не пізніше
28 вересня 2020
року.
Терміни зарахування вступників
 за
результатами не пізніше 15.00
22 липня 2020
співбесіди
року;
 на основі сертифікатів
ЗНО, творчих конкурсів за державним
замовленням –
та вступних іспитів
не пізніше 12.00
01 серпня;
на місця за
кошти фізичних
та юридичних
осіб не пізніше
30 вересня 2020
року.

до 10.00 22
липня 2020 року;
на місця
державного
замовлення до
18.00 31 липня;
на місця за
кошти фізичних
та юридичних
осіб не пізніше
28 вересня 2020
року.

не пізніше 26
листопада 2020
року

не пізніше 15.00
22 липня 2020
року;
за державним
замовленням – не
пізніше 12.00 01
серпня;
на місця за кошти
фізичних та
юридичних осіб
не пізніше 30
вересня 2020
року.

не пізніше 30
листопада 2020
року

2. Вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по
12 липня включно (для вступників на місця державного та регіонального
замовлень за графіком, що має бути надісланий до 15 березня для
моніторингового огляду до Міністерства освіти і науки України). У період з
13 по 22 липня проводится додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для
вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних
осіб. Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та
проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У
творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну
загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що
підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти;
3. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування
вступників на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий
(третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для
здобуття ступеня бакалавра: на основі ОКР молодшого спеціаліста; на основі
базової або повної вищої освіти за іншим напрямом підготовки
(спеціальністю); вступників, які не менше одного року здобувають ступінь
бакалавра (спеціаліста, магістра медичного, фармацевтичного та
ветеринарного спрямування) за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)
та виконують у повному обсязі навчальний план проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та
документів
Закінчення прийому заяв та
документів
Строки проведення фахових
вступних випробувань

Денна форма
навчання
13 липня 2020
року
до 18.00 22
липня
2020 року
з 23 до 30 липня
2020 року

на місця
державного
замовлення до
18.00 03 серпня;
Термін
оприлюднення
на місця за
списку осіб, рекомендованих
кошти фізичних
до зарахування
та юридичних
осіб (фіксовані
КП) до 18.00 06
серпня 2020
року.
Термін виконання вимог до
на місця
зарахування
державного
замовлення до
12.00 06 серпня;
на місця за
кошти фізичних
та юридичних
осіб не пізніше
28 вересня 2020
року.
за державним
замовленням –
не пізніше 18.00
10 серпня; на
місця за кошти
Термін зарахування
фізичних та
вступників
юридичних осіб
не пізніше 30
вересня 2020
року.

Заочна форма навчання
І термін
ІІ термін
13 липня 2020
2 листопада 2020
року
року
до 18.00 22 липня
2020 року

до 16 листопада
2020 року

з 23 до 30 липня
2020 року

з 17 до 21
листопада 2020
року

на місця
державного
замовлення до
18.00 03 серпня;
на місця за кошти
фізичних та
юридичних осіб
(фіксовані КП) до
18.00 06 серпня
2020 року.

до 23 листопада
2020 року

на місця
державного
замовлення до
12.00 06 серпня;
на місця за кошти до 26 листопада
фізичних та
2020 року
юридичних осіб
не пізніше
28 вересня 2020
року.
за державним
замовленням – не
пізніше 18.00 10
серпня; на місця
за кошти
не пізніше 30
фізичних та
листопада 2020
юридичних осіб року
не пізніше 30
вересня 2020
року.

4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Сумський
НАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі
здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 081
«Право» проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії

Денна форма
навчання

Заочна форма навчання
І термін
ІІ термін*

Реєстрація електронних кабінетів
вступників
Реєстрація для складання єдиного
вступного іспиту з іноземної мови та
єдиного фахового вступного
випробування
Строки проведення додаткових
вступних випробувань
Початок прийому заяв та документів
для осіб, які вступають на основі
результатів єдиного вступного іспиту та
єдиного фахового вступного
випробування
Закінчення подачі заяв та документів
для осіб, які вступають на основі
результатів єдиного вступного іспиту та
єдиного фахового вступного
випробування
Початок прийому заяв та документів
для осіб, які вступають на основі
вступних іспитів
Закінчення прийому заяв та документів
для осіб, які вступають на основі
вступних іспитів
Строки проведення основної сесії
єдиного вступного іспиту
Строки проведення єдиного фахового
вступного випробування
Додаткові вступні фахові випробування
для осіб які вже складали ЄВІ та ЄФВВ
Термін виконання вимог до зарахування

Термін зарахування вступників

1 липня
1 липня 2020
2020 року
року
з 6 травня до з 6 травня до
18.00
18.00
3 червня
3 червня 2020
2020 року
року
з 6 до 29
з 6 до 29
травня 2020 травня 2020
року
року
5 липня 2020 5 липня 2020
року
року

22 липня
2020 року

22 липня 2020
року

17 червня
2020 року

17 червня
2020 року

25 червня
2020 року

25 червня
2020 року

01 липня
2020 року

01 липня 2020
року

03 липня
2020 року

03 липня 2020
року

з 5 по 26
липня 2020
року
за
державним
замовленням
до 18.00 10
серпня 2020
року
на місця за
кошти
фізичних та
юридичних
осіб не
пізніше
28 вересня
2020 року.

з 5 по 26
липня 2020
року
за державним
замовленням
до 18.00 10
серпня 2020
року
на місця за
кошти
фізичних та
юридичних
осіб не
пізніше
28 вересня
2020 року.

за
державним
замовленням

за державним
замовленням
не
пізніше

2 листопада
2020 року

21 листопада
2020 року

з 17 до 21
листопада
2020 року
до 18.00
26листопада
2020 року

не пізніше
12.00
11
серпня;
за
кошти
фізичних та
юридичних
осіб –
не
пізніше 30
вересня 2020
року
*- при умові наявності результатів єдиного вступного
випробування 2020 року.

12.00
11
серпня;
за
кошти
фізичних та
юридичних
осіб –
не не пізніше 30
пізніше
30 листопада
вересня 2020 2020 року
року
іспиту та фахового вступного

5. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та
єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та
проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення
вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційнотехнологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для
вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за
№ 446/33417.
Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються
відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу
на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня
вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).
Тестові завдання першого блоку єдиного фахового вступного
випробування (Тест загальної навчальної правничої компетенції)
укладаються відповідно до програми вступних випробувань під час вступу на
основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних
процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
Тестові завдання другого блоку єдиного фахового вступного
випробування (Право) укладаються відповідно до програми другого блоку
єдиного фахового вступного випробування – тесту з восьми базових
правничих дисциплін.
6. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить
Сумський НАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на
основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста для здобуття освітнього ступеня магістра за всіма
спеціальностями (крім спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та
продовольство» та спеціальності 081 «Право») проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Реєстрація електронних
кабінетів вступників

Денна форма навчання

І термін
1 липня
2020 року

ІІ термін*

Заочна форма навчання
І термін
ІІ термін*
1 липня 2020
року

Реєстрація для складання
єдиного вступного
іспиту з іноземної мови

з 6 травня до
18.00 3
червня 2020
року
з 6 до 29
травня 2020
року
5 липня 2020
року

Строки проведення
додаткових вступних
випробувань
Початок прийому заяв та
документів для осіб, які
вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового
вступного випробування
Закінчення подачі заяв та
22 липня
документів для осіб, які
2020 року
вступають на основі
результатів єдиного
вступного іспиту та
фахового вступного
випробування
Початок прийому заяв та 17 червня
документів для осіб, які
2020 року
вступають на основі
вступних іспитів
Закінчення прийому заяв
25 червня
та документів для осіб,
2020 року
які вступають на основі
вступних іспитів
Строки проведення
01 липня
основної сесії єдиного
2020 року
вступного іспиту
Строки проведення
з 5 липня по
фахового вступного
26 липня
випробування
2020 року
за
державним
замовленням
не пізніше 5
серпня;
на місця за
кошти
Надання рекомендацій
фізичних та
для зарахування
юридичних
осіб
(фіксовані
КП) не
раніше 12.00
11 серпня
2020 року.
Термін виконання вимог
за
до зарахування
державним
замовленням

з 6 травня до
18.00 3 червня
2020 року
з 17 до 21
листопада
2020 року
2
листопада
2020 року

з 6 до 29 травня
2020 року
5 липня 2020
року

з 17 до 21
листопада
2020 року
2 листопада
2020 року

16
листопада
2020 року

22 липня 2020
року

16 листопада
2020 року

17 червня 2020
року
25 червня 2020
року
01 липня 2020
року
з 17 до 21
листопада
2020 року

з 5 липня по 26
липня 2020
року
за державним
замовленням
не пізніше 5
серпня;
на місця за
кошти фізичних
та юридичних
осіб (фіксовані
КП) не раніше
12.00 11 серпня
2020 року.

з 17 до 21
листопада
2020 року

до 26
за державним
листопада замовленням до
2020 року 18.00 10 серпня;

до 26
листопада
2020 року

до 23
листопада
2020 року

до 23
листопада
2020 року

до 18.00 10
серпня;
на місця за
кошти
фізичних та
юридичних
осіб не
пізніше
28 вересня
2020 року.

на місця за
кошти фізичних
та юридичних
осіб не пізніше
28 вересня 2020
року.

за
не пізніше за державним не пізніше 30
державним
30
замовленням - листопада
замовленням листопада не пізніше 12.00 2020 року
не
пізніше 2020 року 11 серпня;
12.00
11
за
кошти
серпня;
фізичних
та
Термін зарахування
за
кошти
юридичних осіб
вступників
фізичних та
не пізніше 30
юридичних
вересня
2020
осіб
не
року
пізніше
30
вересня 2020
року
*- при умові наявності результатів єдиного вступного іспиту 2020 року.

7. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Сумський
НАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за
спеціальностями галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» та на
спеціальності на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для вступу осіб, які здобули
ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на навчання
для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, крім
спеціальності 081 «Право», за кошти фізичних та/або юридичних осіб,
проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
для осіб, які вступають на основі
вступних іспитів
Закінчення прийому заяв та
документів для осіб, які вступають на
основі вст. іспитів
Строки проведення вступних
випробувань

Надання рекомендацій для
зарахування

Денна форма
навчання

1 липня 2020
року
28 липня 2020
року
29 липня – 3
серпня 2020
року
за державним
замовленням
не пізніше 5
серпня;
на місця за

Заочна форма навчання
І термін
ІІ термін
1 липня 2020
2 листопада
року
2020 року
28 липня 2020 до 16
року
листопада 2020
року
29 липня – 3
17 -21
серпня2020
листопада 2020
року
року
за державним
замовленням
не пізніше 5
серпня;
на місця за

кошти
фізичних та
юридичних
осіб (фіксовані
КП) не раніше
12.00 11 серпня
2020 року.
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників

на місця за
кошти
фізичних та
юридичних
осіб (фіксовані
КП) не раніше
12.00 05 серпня
2020 року.

Термін
виконання
зарахування

за державним
замовленням
до 18.00 10
серпня;
на місця за
кошти
фізичних та
юридичних
осіб не пізніше
28 вересня
2020 року.

вимог

Термін зарахування вступників

до

за
державним
замовленням не
пізніше 12.00
11 серпня;
за
кошти
фізичних
та
юридичних
осіб не пізніше
30
вересня
2020 року

кошти
фізичних та
юридичних
осіб
(фіксовані
КП) не
раніше 12.00
11 серпня
2020 року.
на місця за
кошти
фізичних та
юридичних
осіб
(фіксовані
КП) не
раніше 12.00
05 серпня
2020 року.
за державним
замовленням
до 18.00 10
серпня;
на місця за
кошти
фізичних та
юридичних
осіб не
пізніше
28 вересня
2020 року.
за
державним
замовленням
не
пізніше
12.00
11
серпня;
за кошти
фізичних та
юридичних
осіб не
пізніше 30
вересня 2020
року

до 23
листопада 2020
року

до 23
листопада 2020
року

до 26
листопада 2020
року

не пізніше 30
листопада 2020
року

8. Можливе зарахування вступників для здобуття ступеня магістра на
основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в
декілька етапів (у тому числі до дати закінчення прийому документів у 2020
році) на небюджетні конкурсні пропозиції (окрім тих магістерських програм,
для вступу на які цими Умовами передбачено обов’язковість складання

єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних
правничих компетентностей) за умови зарахування таких вступників до 30
листопада 2020 року. У разі якщо такі конкурсні пропозиції згідно з цими
Правилами передбачають складання єдиного вступного іспиту, вступники
можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту або
скласти відповідний вступний іспит в закладі вищої освіти.

