
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 Для здобуття ступеня магістра 

 

Реєстрація вступників для складання 

єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови (ЄВІ) та єдиного фахового 

вступного випробування (ЄФВВ)
* 

26 квітня – до 18.00  17 травня 2022 

року 

Основна сесія ЄВІ, ЄФВВ; вступні 

іспити з іноземної мови в Хортицькій 

національній академії 

22 червня 2022 – ЄВІ. 

 

ЄФВВ складатиметься з двох частин: 

20 червня 2022 – тест загальної 

навчальної компетентності (ТЗНК),  

предметний тест: 

 психологія та соціологія – 

                                      29 червня; 

 управління та адміністрування – 

                                         1 липня. 

 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників
 

з 01 липня 2022 року (ЄВІ 2020, 

2021 рр.) 

13 липня 2022 року (ЄВІ 2022 р.) 

 

Прийом заяв та документів з 15 липня до 18.00 22 липня 2022 

року (для осіб, які вступають на основі 

ЄВІ та фахового вступного 

випробування) 

 

Фахові вступні випробування з 18 липня до 30 липня 2022 року 

 

Рейтингові списи вступників 31 липня 2022 року 

Рекомендації для зарахування за 

регіональним замовленням 

02 серпня 2022 року 

Закінчення строку виконання 

вступником вимог до зарахування 

(подання особисто оригіналів 

документа про освіту та додатка до 

нього, інших документів, 

передбачених цими Правилами 

о 18.00 години 08 серпня 2022 року 
на місця регіонального замовлення  
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прийому) 

Зарахування вступників за кошти місцевого бюджету (за 

регіональним замовленням) – 09 

серпня 2022 року,  

за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб – 10 серпня 2022 року. 

 

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 

Не пізніше ніж 19 серпня 2022 року 

Додатковий набір для здобуття 

ступеня магістра
**

  
19–23 вересня 2022 року 

 

*
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та 

єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та 

проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення 

вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для 

вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за 

№ 446/33417. 
**

 Додатковий набір вступників для здобуття ступеня магістра 

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

денною формою здобуття освіти. Для здобуття ступеня магістра під час 

додаткового набору та зарахування на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб використовуються результати єдиного фахового вступного 

випробування та/або єдиного вступного іспиту (включаючи спеціально 

організовану сесію єдиного вступного іспиту), отримані в порядку, 

передбаченому цими Правилами, або результати фахового вступного 

випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, складених у закладі 

вищої освіти у передбачених цими Правилами випадках. 
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