
 

Інформація 

про етапи вступної кампанії 2021 
 

1) на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) на І курс денної форми навчання 

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 

Початок прийому заяв та документів 29 червня 

Закінчення прийому заяв та документів о 18 годині 13 липня 

Строки проведення вступних випробувань (співбесід) з 14 липня до 24 липня 

Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку 

осіб рекомендованих до зарахування на місця навчання за 

державним замовленням 

не пізніше 12 години  

27 липня 

Кінцевий термін виконання вимог до зарахування 

вступниками, яким надані рекомендації на місця навчання 

за кошти державного бюджету 

не пізніше 12 години 

29 липня 

Термін зарахування вступників, яким надані рекомендації 

на місця навчання за державним замовленням 

не пізніше 18 години 

31 липня 

Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку 

осіб рекомендованих до зарахування на місця навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб 

не пізніше12 години 

01 серпня 

Термін виконання вимог до зарахування вступниками, 

яким надані рекомендації на місця навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 12 години 

03 серпня 

Зарахування вступників, яким надані рекомендації на місця 

навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 18 години  

03 серпня 

Додаткове зарахування вступників, яким надані 

рекомендації на місця навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

не пізніше 31 серпня 

 

Вступні іспити з математики та української мови. 

  



2) на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)  

на ІІ курс денної форми навчання або на І курс заочної форми навчання 

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 

Початок прийому заяв та документів 14 липня 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають 

право складати вступні іспити (проходять співбесіду) 
о 18 годині 26 липня 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання 

о 18 годині 02 серпня 

Строки проведення співбесід з  24 до 29 липня 

Строки проведення вступних іспитів  з  27 липня по  02 серпня 

Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку 

осіб рекомендованих до зарахування за результатами 

співбесід та за квотою-2  

не пізніше 12 години  

05 серпня 

Кінцевий термін виконання вимог до зарахування 

вступниками, яким надані рекомендації за результатами 

співбесід та за квотою-2 

не пізніше 18 години 

06 серпня 

Зарахування вступників, яким надані рекомендації за 

результатами співбесід та за квотою-2 

не пізніше 12 години 

07 серпня 

Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку 

осіб, які вступають на основі сертифікатів  зовнішнього 

незалежного оцінювання із зазначенням рекомендованих 

до зарахування 

не пізніше12 години 

05 серпня 

Термін виконання вимог до зарахування вступниками, 

яким надані рекомендації ( на основі сертифікатів  

зовнішнього незалежного оцінювання)  

не пізніше 12 години 

09 серпня 

Зарахування вступників, яким надані рекомендації  не пізніше 12 години 

14 серпня 

Додаткове зарахування вступників не пізніше 30 вересня 

 

Вступ за сертифікатами ЗНО з математики та української мови  (2018, 2019, 2020, 2021 рр), 

або вступними іспитами з математики та української мови, 

або за будь-якою їх комбінацією на розсуд вступника .  



3) на основі ОКР кваліфікований робітник на заочну форму навчання 

 

Початок прийому заяв та документів 29 червня 

Закінчення прийому заяв та документів о 18 год. 26 липня 

Строки проведення вступних випробувань (співбесід) з 27 липня  

по  02 серпня 

Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку 

осіб рекомендованих до зарахування на місця навчання за 

державним замовленням 

не пізніше12.00 год. 

05 серпня 

Кінцевий термін виконання вимог до зарахування 

вступниками, яким надані рекомендації на місця навчання 

за кошти державного бюджету 

не пізніше 18.00 год. 

09 серпня 

Термін зарахування вступників, яким надані рекомендації 

на місця навчання за державним замовленням 

не пізніше 12.00 год. 

14 серпня 

Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку 

осіб рекомендованих до зарахування на місця навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 18.00 год. 

14 серпня 

Термін виконання вимог до зарахування вступниками, 

яким надані рекомендації на місця навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 18.00 год. 

19 серпня 

Термін зарахування вступників, яким надані рекомендації 

на місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 12 год. 

20 серпня 

Кінцевий термін зарахування вступників за кошти 

фізичних та юридичних осіб 
не пізніше 15 вересня 

 

Вступні випробування: фаховий іспит та іспит з української мови (або сертифікат ЗНО з української 

мови, або української мови та літератури 2018, 2019, 2020, 2021рр). 

 

4) Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить  НТУ «Дніпровська 

політехніка», конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю для осіб, які 

здобули раніше освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або ступінь вищої 

освіти, або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у 

повному обсязі індивідуальний навчальний план; прийом студентів на старші курси у 

порядку поновлення та переведення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу (обсягу 

державного замовлення) в рамках відповідної спеціальності проводиться в такі строки: 

- строки подання заяв і документів з 29 червня по 26 липня;  

- строки проведення вступних випробувань з 27 липня по 02 серпня;  

- рейтингові списки вступників оприлюднюються 05 серпня;  

- кінцевий термін виконання вимог до зарахування вступниками, яким надані рекомендації 09 

серпня;  

- термін зарахування вступників не пізніше 12.00 год. 14 серпня; 

- кінцевий термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 

вересня. 

Вступні випробування з математики та української мови. 

  



 

Перелік документів на базі 9 класів: 

– паспорт  (свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 

року) та його копія; 

– ідентифікаційний код (оригінал і копію); 

– документ державного зразка про освітній рівень і додаток до нього та їх копія; 

– медична довідка форми 086-о на гірничі спеціальності; 

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

– інші копії документів (з висновком юриста)  подаються вступником, якщо це викликано 

особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені  законодавством, 

у строки, визначені для прийому документів. 

 

Перелік документів на основі інших рівнів освіти: 

– документ, що посвідчує особу та його копія; 

– ідентифікаційний код (оригінал і копію); 

– військово-облікові документи та їх копія; 

– документа державного зразка про освітній рівень і додаток до нього та їх копія; 

– сертифікат (сертифікати [2018, 2019, 2020, 2021 р]) зовнішнього незалежного оцінювання (у 

випадках, передбачених Правилами прийому) та його копія (українська мова або українська 

мова і література, математика); 

– медична довідка форми 086-о на гірничі спеціальності; 

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією навчального 

закладу. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) 

не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

 


