
3. 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 для складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови та 

єдиного фахового вступного 

випробування 

з 11 травня 

до 18.00  

3 червня  

з 11 травня до 

18.00  

3 червня  

 

Початок прийому заяв та документів 

для осіб, які вступають на основі 

вступних іспитів 

22 червня 22 червня  

Закінчення прийому заяв та документів 

для осіб, які вступають на основі 

вступних іспитів 

25 червня 25 червня  

Строки проведення основної сесії 

єдиного вступного іспиту 

 

30 червня 

 

30 червня 

 

 

Строки проведення єдиного фахового 

вступного випробування  

02 липня  

 

02 липня  

 

 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників 
1 липня 1 липня 

 

Початок прийому заяв та документів 

для осіб, які вступають на основі 

результатів єдиного вступного іспиту та 

єдиного фахового вступного 

випробування 

15 липня 15 липня 1 листопада  

Закінчення подачі заяв та документів 

для осіб, які вступають на основі 

результатів єдиного вступного іспиту та 

єдиного фахового вступного 

випробування 

до 18.00 23 

липня 

до 18.00 23 

липня 

21 листопада  

Надання рекомендацій для зарахування  

за 

державним 

замовленням

   

 не пізніше 2 

серпня; 

на місця за 

кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб 

(фіксовані 

КП)  не 

раніше 8 

серпня 

за державним 

замовленням   

 не пізніше 2 

серпня; 

на місця за 

кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб 

(фіксовані 

КП)  не 

раніше 8 

серпня 

 

 

 

 

 

 

 

до 23 

листопада  

Термін виконання вимог до зарахування за 

державним 

за державним 

замовленням  

до 18.00 

26листопада  



замовленням

  до 18.00 7 

серпня 

на місця за 

кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб: 1 етап - 

не пізніше 

20 серпня; 2 

етап не 

пізніше 30 

серпня; 3 

етап  не 

пізніше 28 

вересня. 

до 18.00 7 

серпня 

на місця за 

кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб: 1 етап - 

не пізніше 20 

серпня; 2 етап 

не пізніше 30 

серпня; 3 етап  

не пізніше 28 

вересня. 

 Термін зарахування вступників 

за 

державним 

замовленням 

- 12 серпня 

за кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб: 1 етап - 

не пізніше 

23 серпня; 2 

етап не 

пізніше 31 

серпня; 3 

етап  не 

пізніше 30 

вересня 

за державним 

замовленням - 

12 серпня 

за кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб: 1 етап - 

не пізніше 23 

серпня 

вересня; 2 

етап не 

пізніше 31 

серпня; 3 етап  

не пізніше 30 

вересня 

 

 

 

 

 

 

 

не пізніше 30 

листопада  

*- при умові наявності результатів єдиного вступного іспиту 2020 або 2021 року та 

фахового вступного випробування 2021 року. 


