
Вступна кампанія – 2020 

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! 

Запрошуємо Вас здобути ступінь освіти «бакалавр» 

та «магістр» за спеціальностями: 

• Психологія 

• Фізична терапія, ерготерапія 

• Право 

• Соціальна робота 

• Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

• Фінанси, банківська справа та страхування 

• Менеджмент 

• Публічне управління та адміністрування 

Приймальна комісія працює: 

з 09.00 до 17.00 у будні дні 

з 09.00 до 13.00 у суботу. 

Вихідний день – неділя. 

За адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23 а, 

ІІІ поверх, каб. 315 

Телефони для довідок та реєстрації: 

(0432) 32-70-55 

 (063) 507-88-26 

(096) 389-12-72 

pk.uu.vin@gmail.com 

Детальніше про умови вступу можна дізнатися ТУТ. 

 

Терміни подачі документів та етапів вступу на денну та заочну 

форму навчання у 2020 році. 

 

Для вступу на здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом 

заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в 

такі строки:  

https://vsei.vn.ua/index.php/abiturientu/informatsiya-shchodo-vstupu
https://vsei.vn.ua/index.php/abiturientu/informatsiya-shchodo-vstupu
https://vsei.vn.ua/images/Doc/temp/2019/term_podachi.pdf
https://vsei.vn.ua/images/Doc/temp/2019/term_podachi.pdf


 

Етапи вступної кампанії  
Денна форма навчання  

Навчання без відриву від 

виробництва  

вступники на основі повної загальної середньої 

освіти  

Початок прийому заяв та документів  13 серпня 2020 року  13 серпня 2020 року  

Закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які мають право 

проходити співбесіду, складати 

вступні іспити та/або творчі  

конкурси, що проводитьУніверситет 

«Україна»  

  

  

18 год. 00 хв.  

16 серпня 2020 року  

  

  

  

  
03 вересня 2020 року  

Закінчення  прийому  заяв  та 

документів від осіб, які вступають за 

результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання  

  

18 год. 00 хв.  

22 серпня 2020 року  

Строки проведення сесії творчих 

конкурсів  

13 – 22 серпня 2020 року    

  

  

       04-10 вересня 2020 року  Строки проведення Університетом 

«Україна» співбесід  

16 – 18 серпня 2020 року  

Строки проведення Університетом 

«Україна» вступних випробувань  

17 – 22 серпня 2020 року  

Терміни оприлюднення 

рейтингового списку вступників, 

рекомендованих до зарахування  

не раніше 12 год. 00 

хв. 06 вересня 2020 

року  

11 вересня 2020 року  

Термін зарахування вступників  не пізніше  

30 вересня 2020 року  

не раніше 18 вересня 

2020 року  

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста для 

здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:  

 

Етапи вступної кампанії  
Денна форма навчання  

Навчання без відриву від 

виробництва  

вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста  

Початок прийому заяв та документів  13 серпня 2020 року  13 серпня 2020 року  

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають право 

складати вступні випробування або 

вступають за результатами 

зовнішнього 

незалежногооцінювання  

  
18 год. 00 хв.  

22 серпня 2020 року  

  

  

03 вересня 2020 року  

Строки проведення вступних 

випробувань  
25 – 31 серпня 2020 року  04 – 10 вересня 2020 року  

Терміни оприлюднення 

рейтингового списку вступників  

не раніше 12 год. 00 

хв. 01 вересня 2020 

року  

11 вересня 2020 року  



Термін зарахування вступників  
не пізніше  

30 вересня 2020 року  
18 вересня 2020 року  

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет 

«Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі 

повної вищої освіти, на здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки:  

 

Етапи вступної кампанії  

Денна форма 

навчання  

Навчання без 

відриву від 

виробництва  

вступники на основі вищої освіти  

Строки прийому заяв та документів від осіб, які 

вступають на основі результатів єдиного вступного 

іспиту та єдиного фахового вступного 

випробування  

  

05 – 22 серпня 2020 року  

Реєстрація вступників для складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови  

12 травня – 18:00  

5 червня 2020 року  

Строки прийому заяв та документів для осіб, які 

вступають на основі вступних іспитів (замість 

документа про здобутий освітній рівень може 

подаватися довідка про завершення навчання)  

17 – 25 липня 2020 року  

  

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)  01 липня 2020 року  

Єдине фахове вступне випробування за 

спеціальністю 081 «Право» (ЄФВВ)  
03 липня 2020 року  

Строки проведення фахових вступних 

випробувань для осіб пільгових категорій, які 

вступають на основі вступних іспитів за 

спеціальністю 081 «Право»  

01 липня – Іноземна мова 

03 липня – вступний іспит за 

матеріалами 

єдиногофахового вступного 

випробування    

Строки проведення фахових вступних 

випробувань для осіб, які вже склали єдиний 

вступний іспит або які вступають на основі 

вступних іспитів  

  
22–26 серпня 2020 року  

Терміни оприлюднення рейтингового списку 

вступників  

не пізніше  

15 вересня 2020 року  

Термін зарахування вступників  
не пізніше  

30 вересня 2020 року  

 

Примітка 1. Для вступників на основі:  

1) освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для 

здобуття ступеня бакалавра;  

2) ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра спеціальностей 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» (017 «Фізична культура і спорт»);  

3) ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для 

здобуття ступеня магістра  



прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 10 по 20 

березня та з 04 по 15 листопада 2020 року. Проведення співбесід, вступних 

випробувань та творчих конкурсів – з 21 по 24 березня та з 18 по 22 листопада 

2020 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 

26 березня та 26 листопада 2020 року. Термін зарахування вступників за кошти 

фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 березня та 30 листопада 2020 

року.  

Примітка 2. Для вступників на основі ступеня бакалавра, які вступають на 

освітній ступінь «магістр» за спеціальностями, крім спеціальностей галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка» (016 «Спеціальна освіта», 017 «Фізична культура і 

спорт»), прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 04 

по 15 листопада 2020 року. Строки проведення фахових вступних 

випробувань, додаткових фахових вступних випробувань – з 16 по 22 

листопада 2020 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – 

не пізніше 26 листопада 2020 року. Термін зарахування вступників за кошти 

фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2020 року.  

Примітка 3. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму 

навчання відбувається з 04 по 15 листопада 2020 року. Проведення співбесід, 

вступних випробувань та творчих конкурсів – з 18 по 28 листопада 2020 року. 

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 26 

листопада 2020 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та 

юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2020 року.  

 


