
Терміни прийому документів для всіх спеціальностей факультету архітектури, бу-

дівництва та декоративно-прикладного мистецтва. 

 

Терміни прийому документів від вступників на здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти: 

 для участі у творчих конкурсах, вступних іспитах при вступі на навчання за держа-

вним замовленням – з 24 червня до 12 липня 2021 року; 

 реєстрація електронних кабінетів – з 1 до 23 липня 2021 року; 

 при вступі на основі співбесіди – з 14 липня до 18 години 16 липня 2021 року; 

 для участі у творчих конкурсах, вступних іспитах при вступі на навчання лише за ко-

нтрактом – з 14 липня до 18 години 16 липня 2021 року; 

 при вступі за результатами творчих конкурсів, вступних іспитів, складених з 1 до 

13 липня, та/або ЗНО – з 14 липня до 18 години 23 липня 2021 року. 

 

Терміни прийому документів від вступників на здобуття ступеня бакалавра на основі 

ОКР молодшого спеціаліста / ОР молодшого бакалавра – з 14 липня до 18 години 23 

липня 2021 року. 

 

Терміни прийому документів від вступників на здобуття ступеня магістра за всіма спе-

ціальностями: 

 реєстрація для складання ЄВІ (вступного іспиту в університеті) з іноземної мови / 

ЄФВВ (фахового вступного випробування в університеті) – з 11 травня до 3 червня 

2021 року; 

 реєстрація електронних кабінетів – з 1 до 23 липня 2021 року; 

 подання заяв – з 15 липня до 18 години 23 липня 2021 року. 

 

Строки завершення вибору місця навчання вступниками на здобуття ступеня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти  (подання паперових  документів та оригі-

налів): 

 для зарахування за співбесідою – до 10 години 23 липня 2021 року; 

 за державним замовленням – до 18 години 2 серпня 2021 року; 

 за кошти фізичних чи юридичних осіб – до 17 години 11 серпня 2021 року. 



 

Строки завершення вибору місця навчання вступниками на здобуття ступеня бакалавра 

на основі ОКР молодшого спеціаліста / ОР молодшого бакалавра  (подання паперових  

документів та оригіналів): 

 за державним замовленням – до 18 години 7 серпня 2021 року; 

 за кошти фізичних чи юридичних осіб – до 17 години 13 серпня 2021 року. 

 

Строки завершення вибору місця навчання вступниками на здобуття ступеня магістра 

за всіма спеціальностями (подання паперових  документів та оригіналів): 

 за державним замовленням – до 18 години 7 серпня 2021 року; 

 за кошти фізичних чи юридичних осіб – до 17 години 13 серпня 2021 року. 


