
V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

 

1. Порядок роботи приймальної комісії : 

 

ГРАФІК 

роботи приймальної комісії 

Луцького національного технічного університету 

на період вступної кампанії 2020 року 

 

Дні тижня Години роботи Обідня перерва 

Понеділок 09.00-18.00 13.00-14.00 

Вівторок 09.00-18.00 13.00-14.00 

Середа 09.00-18.00 13.00-14.00 

Четвер 09.00-18.00 13.00-14.00 

П’ятниця 09.00-18.00 13.00-14.00 

Субота 09.00-13.00 - 

Неділя – вихідний 

день 

  

 

В період виконання вимог до зарахування на місця державного або 

регіонального замовлення, приймальна комісія Луцького НТУ працює з 09.00 

до 18.00 години щоденно.  

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої 

освіти,  а також вступників, які здобули раніше такий самий або вищий 

ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та 

виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для вступу на 



другий курс з нормативним терміном навчання для здобуття ступеня 

бакалавра за іншою спеціальністю проводиться у такі строки: 

 



Етапи вступної кампанії Денна та заочна 

форми навчання 

Строки проведення творчих заліків на 

спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) 

з 01 лютого 2020 року 

до17.00 години  

22 липня 2020 року 

Реєстрація на складання вступних іспитів, 

творчих конкурсів (для вступників на місця 

державного та регіонального замовлення)  

з 24 червня 2020 року  

до 08 липня 2020 року 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 

з 01 липня 2020 року 

Строки проведення Луцьким НТУ вступних 

іспитів, творчих конкурсів (для вступників на 

місця за державним та регіональним 

замовленням) за графіком  

У кілька потоків  

з 01 липня 2020 року 

по 12 липня 2020 року  

Початок прийому заяв та документів  13 липня 2020 року 

Строки проведення Луцьким НТУ вступних 

іспитів, творчих конкурсів (для вступників, які 

вступають на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб) 

Додаткові сесії  

з 13 липня 2020 року  

по 22 липня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів для 

осіб, які вступають на основі співбесіди, 

вступних іспитів або творчих конкурсів  

18.00 година  

16 липня 2020 року 

Строки проведення Луцьким НТУ співбесід   з 16 липня 2020 року 

до 18 липня 2020 року 

включно 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих 

до зарахування за результатами співбесіди з 

повідомленням про отримання чи неотримання 

ними права здобувати вищу освіту за кошти 

державного або регіонального бюджету (за 

державним або регіональним замовленням) 

Не пізніше  

12.00 години  

20 липня 2020 року 

Виконання вимог до зарахування на місця  

державного замовлення для осіб, які отримали 

рекомендацію до зарахування за результатами 

співбесіди  

До 10.00 години  

22 липня 2020 року 

Зарахування вступників за результатами 

співбесіди на місця за державним замовленням  

Не пізніше 15.00 години 

22 липня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів для 

осіб, які вступають тільки за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, 

творчих конкурсів, складених з 01 по 12 липня 

2020 року  

18.00 годин 

22 липня 2020 року 



Формування рейтингових списків вступників, 

які вступають на основі результатів 

зовнішнього незалежного оцінювання, творчих 

конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за 

квотою-1 та квотою-3), надання рекомендацій 

до зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними права 

здобувати вищу освіту за державним або 

регіональним замовленням (за кошти 

державного або місцевого бюджету) 

Не пізніше 12.00 години 

27 липня 2020 року 

Виконання вимог до зарахування вступниками, 

які отримали рекомендації до зарахування на 

місця державного або регіонального 

замовлення 

До 18.00 години 

31 липня 2020 року 

Зарахування вступників за кошти державного 

або місцевого бюджету (за державним або 

регіональним замовленням) 

Не пізніше 12.00 години 

01 серпня 2020 року 

Надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих для 

вступників, які вступають на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та 

фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції 

Не раніше 12.00 години 

01 серпня 2020 року 

 

 

 

Виконання вимог до зарахування вступниками, 

які отримали рекомендації до зарахування та 

зарахування на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

Перший етап 

До 12.00 години 

 04 серпня 2020 року 

Переведення на вакантні місця державного, 

регіонального замовлення та на місця за 

рахунок цільових пільгових державних 

кредитів осіб, які зараховані на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб 

Не пізніше ніж 

08 серпня 2020 року 



Виконання вимог до зарахування вступниками, 

які отримали рекомендації до зарахування на 

місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб 

та зарахування на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

 

 

Другий  етап 

До 12.00 години 

12 серпня 2020 року 

 

Третій етап  

До 12.00 години  

21 серпня 2020 року 

 

Четвертий етап  

До 12.00 години  

28 серпня 2020 року 

 

П’ятий етап  

До 12.00 години  

15 вересня 2020 року 

 

Шостий етап  

До 12.00 години  

30 вересня 2020 року 

 

Додаткові сесії прийому заяв і документів, вступні випробування, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної 

загальної середньої освіти,  а також вступників, які здобули раніше такий 

самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше 

одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план 

для вступу на другий курс з нормативним терміном навчання для здобуття 

ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на вакантні місця ліцензованого 



обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб заочної форми здобуття 

освіти проводяться у такі строки: 

 

 

Етапи вступної кампанії Заочна 

форма навчання 

І етап 

Початок прийому заяв та документів  18 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів 
18.00 година  

15 вересня 2020 року 

Строки проведення Луцьким НТУ вступних 

іспитів, творчих конкурсів  

з 16 вересня 2020 року  

по 19 вересня 2020 року 

Надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих  

Не раніше 12.00 години 

22 вересня 2020 року 

Виконання вимог до зарахування вступниками, 

які отримали рекомендації до зарахування та 

зарахування  

до 12.00 години 

 25 вересня 2020 року 

 

ІІ етап 

Початок прийому заяв та документів  03 листопада 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів 
18.00 година  

21 листопада 2020 року 

Строки проведення Луцьким НТУ вступних 

іспитів, творчих конкурсів  

з 22 листопада 2020 року  

по 25 листопада 2020 року 

Надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих  

Не раніше 12.00 години 

26 листопада 2020 року 

Виконання вимог до зарахування вступниками, 

які отримали рекомендації до зарахування та 

зарахування  

до 12.00 години 

 28 листопада 2020 року 

 

 

3. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, фахові вступні випробування, 

що проводить Луцький НТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання 

вступників проводиться у такі строки:  

 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна 

форми навчання 

Початок прийому заяв та документів  13 липня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів  18.00 година  

22 липня 2020 року  

Строки проведення Луцьким НТУ фахових 

вступних випробувань та вступних іспитів  

з 23 липня по 30 липня 

2020 року 



Формування рейтингових списків вступників, 

надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих з 

повідомленням права про отримання чи 

неотримання ними права здобувати вищу освіту 

за кошти державного або регіонального 

замовлення (за державним або регіональним 

замовленням) 

Не пізніше 12.00 години  

 01 серпня 2020 року 

 

 

 

 

 

Виконання вимог до зарахування на місця  

державного або регіонального замовлення 

Не пізніше 18.00 години 

04 серпня 2020 року 

Зарахування вступників за державним або 

регіональним замовленням  

Не пізніше 12.00 години 

05 серпня  2020 року 

Надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих для 

вступників, які вступають на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб  

Не раніше 12.00 години 

05 серпня 2020 року 

 

 

Виконання вимог до зарахування вступниками, 

які отримали рекомендації до зарахування та 

зарахування на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб  

Перший етап 

До 12.00 години 

12 серпня 2020 року 

 

Другий  етап 

До 12.00 години  

21 серпня 2020 року 

  

Третій етап  

До 12.00 години  

28 серпня 2020 року 

 

Четвертий етап 

До 12.00 години  

15 вересня 2020 року 

 

П’ятий етап 

До 12.00 години  

30 вересня 2020 року 

 

Додаткові сесії прийому заяв та документів від вступників для вступу на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на вакантні місця 

ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб на заочну 

форму здобуття освіти проводиться у такі строки:  

 

 



Етапи вступної кампанії Заочна 

форма навчання 

І етап 

Початок прийому заяв та документів  18 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів 
18.00 година  

15 вересня 2020 року 

Строки проведення Луцьким НТУ вступних 

іспитів, творчих конкурсів  

з 16 вересня 2020 року  

по 19 вересня 2020 року 

Надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих  

Не раніше 12.00 години 

22 вересня 2020 року 

Виконання вимог до зарахування вступниками, 

які отримали рекомендації до зарахування та 

зарахування  

до 12.00 години 

 25 вересня 2020 року 

 

ІІ етап 

Початок прийому заяв та документів  03 листопада 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів 
18.00 година  

21 листопада 2020 року 

Строки проведення Луцьким НТУ вступних 

іспитів, творчих конкурсів  

з 22 листопада 2020 року  

по 25 листопада 2020 року 

Надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих  

Не раніше 12.00 години 

26 листопада 2020 року 

Виконання вимог до зарахування вступниками, 

які отримали рекомендації до зарахування та 

зарахування  

до 12.00 години 

 28 листопада 2020 року 

 

 

4. Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на навчання для 

здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання на основі здобутого 

ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, фахові 

випробування, що проводить Луцький НТУ, конкурсний відбір та зарахування 

на навчання вступників проводиться в такі строки:  

 

Спеціальності  

011 «Освітні, педагогічні науки» 

015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)» 

017 «Фізична культура і спорт»  

208 «Агроінженерія»  

 

Етапи вступної кампанії 
Денна та заочна 

форми навчання 

Початок прийому заяв та документів 05 липня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів 22 липня 2020 року 



Строки проведення Луцьким НТУ вступних іспитів 

з 23 липня 2020 року по 

28 липня 2020 року 

Надання рекомендацій для зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих для вступників, 

які вступають на місця за державним замовленням 

01 серпня 2020 року 

Виконання вимог до зарахування на місця за 

державним замовленням  

до 18.00 години 

05 серпня 2020 року 

Наказ про зарахування на місця за державним 

замовленням 

до 12.00 години 

06 серпня 2020 року 

Надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих для вступників, 

які вступають на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

Не раніше 12.00 години 

06 серпня 2020 року 

 

Виконання вимог до зарахування вступниками, які 

отримали рекомендації до зарахування та зарахування 

на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб  

Перший етап 

До 12.00 години 

12 серпня 2020 року 

 

Другий  етап 

До 12.00 години  

21 серпня 2020 року 

  

Третій етап  

До 12.00 години  

28 серпня 2020 року 

 

Четвертий етап 

До 12.00 години  

15 вересня 2020 року 

 

П’ятий етап 

До 12.00 години  

30 вересня 2020 року 

 

Спеціальності 

022 «Дизайн» 

051 «Економіка»  

071 «Облік і оподаткування»  

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  

073 «Менеджмент»  

075 «Маркетинг»  

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

101 «Екологія»  

113 «Прикладна математика» 

121 «Інженерія програмного забезпечення»  



122 «Комп’ютерні науки»  

123 «Комп’ютерна інженерія»  

131 «Прикладна механіка» 

132 «Матеріалознавство» 

133 «Галузеве машинобудування» 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» 

153 «Мікро- та наносистемна техніка» 

171 «Електроніка» 

172 «Телекомунікації та радіотехніка» 

181 «Харчові технології» 

191 «Архітектура та містобудування» 

192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

242 «Туризм»  

263 «Цивільна безпека» 

274 «Автомобільний транспорт» 

275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 

292 «Міжнародні економічні відносини» 

 

 Етапи вступної кампанії  

 
Денна та заочна 

форми навчання 

Реєстрація вступників для складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови 

з 06 травня 2020 року 

до 18.00 години 

 03 червня 2020 року 

Складання додаткових фахових вступних випробувань 

для вступників, які вступають на основі ступеня вищої 

освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за 

іншою спеціальністю (напрямом підготовки) 

 з 06 травня до  

29 травня 2020 року 

Початок прийом заяв та документів для осіб, які 

вступають на основі вступних іспитів 
17 червня 2020 року 

Закінчення прийому документів для осіб, які вступають 

на основі вступних іспитів 
25 червня 2020 року 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 
01 липня 2020 року 

Основна сесія єдиного вступного іспиту 01 липня 2020 року 

Початок прийому заяв та документів 05 липня 2020 року 
Закінчення прийому документів для осіб, які вступають 

на основі результатів єдиного вступного іспиту та 

фахового вступного випробування 

22 липня 2020 року 

Фахові вступні випробування, додаткові фахові вступні 

випробування  

з 05 липня по 26 липня 

2020 року 

Надання рекомендацій для зарахування на місця за 

державним замовленням  
01 серпня 2020 року 



Виконання вимог до зарахування на місця за 

державним замовленням  

до 18.00 години 

05 серпня 2020 року 

Наказ про зарахування на місця за державним 

замовленням  

до 12.00 години 

06 серпня 2020 року 

Надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих для вступників, 

які вступають на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

Не раніше 12.00 години 

06 серпня 2020 року 

 

Виконання вимог до зарахування вступниками, які 

отримали рекомендації до зарахування та зарахування 

на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб 

Перший етап 

До 12.00 години 

12 серпня 2020 року 

 

Другий  етап 

До 12.00 години  

21 серпня 2020 року 

  

Третій етап  

До 12.00 години  

28 серпня 2020 року 

 

Четвертий етап 

До 12.00 години  

15 вересня 2020 року 

 

П’ятий етап 

До 12.00 години  

30 вересня 2020 року 

 

Спеціальність 081 «Право» 

 Етапи вступної кампанії  

 
Денна та заочна 

форми навчання 

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови та єдиного фахового вступного 

випробування 

з 06 травня до  

18.00 години 

 03 червня 2020 року 

Складання додаткових фахових вступних випробувань 

для вступників, які вступають на основі ступеня вищої 

освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за 

іншою спеціальністю (напрямом підготовки) 

 з 06 травня до  

29 травня 2020 року 

Початок прийом заяв та документів для осіб, які 

вступають на основі вступних іспитів 
17 червня 2020 року 

Закінчення прийому документів для осіб, які вступають 

на основі вступних іспитів 
25 червня 2020 року 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 
01 липня 2020 року 



Основна сесія єдиного вступного іспиту 01 липня 2020 року 

Основна сесія єдиного фахового вступного 

випробування 
03 липня 2020 року 

Початок прийом заяв та документів 05 липня 2020 року 
Закінчення прийому документів для осіб, які вступають 

на основі результатів єдиного вступного іспиту та 

єдиного фахового вступного випробування 

22 липня 2020 року 

Фахові вступні випробування, додаткові фахові вступні 

випробування  

з 05 липня по 26 липня 

2020 року 

 Надання рекомендацій для зарахування за державним 

замовленням  

не пізніше 05 серпня 2020 

року 

Виконання вимог до зарахування на місця державного 

замовлення  

до 18.00 години 

10 серпня 2020 року 

Наказ про зарахування за державним замовленням  
до 12.00 години 

11 серпня 2020 року 

Надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих для вступників, 

які вступають на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

не раніше 12.00 години 

11 серпня 2020 року 

 

Переведення на вакантні місця державного, 

регіонального замовлення та на місця за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

не пізніше 15 серпня 

2020 року 

Виконання вимог до зарахування вступниками, які 

отримали рекомендації до зарахування та зарахування 

на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб 

Перший етап 

До 12.00 години 

12 серпня 2020 року 

 

Другий  етап 

До 12.00 години  

21 серпня 2020 року 

  

Третій етап  

До 12.00 години  

28 серпня 2020 року 

 

Четвертий етап 

До 12.00 години  

15 вересня 2020 року 

 

П’ятий етап 

До 12.00 години  

30 вересня 2020 року 

 



Додаткова сесія прийому заяв та документів від вступників для вступу 

на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (крім 

спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 015.39 «Професійна освіта 

(Цифрові технології)», 017 «Фізична культура і спорт», 208 «Агроінженерія»), 

на вакантні місця ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб на денну та заочну форми здобуття освіти проводиться у такі строки:  

 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна 

форми навчання 

Початок прийому заяв та документів  03 листопада 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів 
18.00 година  

21 листопада 2020 року 

Строки проведення Луцьким НТУ вступних 

іспитів 

з 22 листопада 2020 року  

по 25 листопада 2020 року 

Надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих  

Не раніше 12.00 години 

26 листопада 2020 року 

Виконання вимог до зарахування вступниками, 

які отримали рекомендації до зарахування та 

зарахування  

до 12.00 години 

 28 листопада 2020 року 

 
 

 


