
Порядок роботи Приймальної комісії у період вступної кампанії:  

понеділок – п’ятниця з 9
00

 до 18
00

, субота, неділя (18.07.2022, 25.07.2022, 

02.08.2022) – з 9
00

 до 15
00

, окрім святкових днів. 

Етапи вступної кампанії-2022 Вступники на основі повної 

загальної середньої освіти 

Прийом заяв та документів для участі у 

вступних іспитах та творчих конкурсах 

на місця регіонального замовлення.  

 

з 24 червня до 06 липня 2022 року 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів 

 

з 01 липня 2022 року 

Початок прийому заяв та документів у 

паперовій або електронній формі 
14 липня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів 

від осіб, які вступають на основі 

співбесіди, вступних іспитів або 

творчих конкурсів, що проводить 

Хортицька національна академія 

 

о 18.00 годині 16 липня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів 

від осіб, які вступають за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання, 

іспитів, творчих конкурсів, складених з 

01 по 13 липня.  

 

о 18.00 годині 22 липня 2022 року 

Проведення у Хортицькій національній 

академії вступних іспитів, творчих 

конкурсів
*
 для осіб, які вступають на 

місця регіонального замовлення.  

 

з 01 до 13 липня 2022 року включно  

Проведення у Хортицькій національній 

академії додаткової сесії творчих 

конкурсів для осіб, які вступають на 

місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

 

з 20 до 22 липня 2022 року 

Терміни проведення співбесід у 

Хортицькій національній академії 

з 17 до 19 липня 2022 року включно 

Оприлюднення списків осіб, 

рекомендованих до зарахування за 

результатами співбесіди, з 

повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати 

вищу освіту за кошти регіонального 

 

не пізніше 12.00 години 20 липня 

2022 року 
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бюджету (за регіональним 

замовленням) 

Вступники, які отримали рекомендації, 

мають виконати вимоги до зарахування 

на місця державного замовлення. 

  

Зарахування цієї категорії вступників за 

державним замовленням.  

до 10.00 години 22 липня 2022 року, 

а також подати письмову заяву про 

виключення заяв на інші місця 

державного замовлення. 

не пізніше 15.00 години 22 липня 

2022 року. Заяви зарахованих осіб на 

інші місця державного замовлення 

виключаються впродовж 22 липня. 

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, квотою-4), 

надання рекомендацій до зарахування 

та оприлюднення списку 

рекомендованих з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними права 

здобувати вищу освіту за кошти 

місцевого бюджету
**

 (за регіональним 

замовленням) 

 

 

 

не пізніше 12.00 години 27 липня 

2022 року. 

Закінчення строку виконання 

вступником вимог до зарахування 

(подання особисто оригіналів 

документа про освіту та додатка до 

нього, сертифікатів ЗНО) 

На місця регіонального замовлення 

до 18.00 години 04 серпня 2022 

року. 

За кошти фізичних та юридичних 

осіб – 09 серпня 2022 року. 

Надання рекомендацій до зарахування 

та оприлюднення списку 

рекомендованих для вступників, які 

вступають на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб. 

 

04 серпня 2022 року. 

Терміни зарахування вступників За регіональним замовленням – 

05 серпня 2022 року,  

за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів, за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб – 10 

серпня 2022 року.  
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Переведення на вакантні місця 

регіонального замовлення та на місця за 

рахунок цільових пільгових державних 

кредитів осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на основі повної 

загальної середньої освіти.  

 

Не пізніше ніж 18 серпня 2022 року. 

Додатковий набір для здобуття ступеня 

бакалавра
***

  
19–23 вересня 2022 року 

*Творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 13 липня включно 

(для вступників на місця регіонального замовлень). Реєстрація учасників 

творчих конкурсів буде відбуватися на сайті Хортицької національної академії 

khnnra.edu.ua та в Приймальній комісії академії. У творчих конкурсах мають 

право брати участь особи, які здобули документ про повну загальну середню 

освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується 

відповідним документом або довідкою закладу освіти. Графік творчих 

конкурсів оприлюднюється на сайті Хортицької національної академії 

khnnra.edu.ua 1 червня 2022 року.   

**При цьому вважається, що вступник обрав ступінь, спеціальність 

(спеціалізацію, освітню програму) та вищий навчальний заклад, яким 

відповідає найвища пріоритетність серед тих, за якими він отримав право 

здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету. 
***

Додатковий набір вступників для здобуття ступеня бакалавра 

проводиться виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

денною формою здобуття освіти. 


