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 Абітурієнти зможуть подати до п’яти заяв на конкурсні пропозиції (спеціальності, освітні програми), де вони

можуть претендувати на навчання за кошти Державного бюджету України та всього не більше 20 заяв.

 У 2022 році ЗНО замінено національним мультипредметним тестом (НМТ): українська мова + математика +

історія України.

 Для вступу на бакалаврат на місця за кошти Державного бюджету та на контракт для кон’юнктурних

спеціальностей (спеціальностей 035.10, 035.033, 035.041, галузей 05, 07, 08, 12, 22, 24, 28, 29) приймаються

результати НМТ та сертифікати ЗНО 2019, 2020, 2021 років.

 Спеціальності: 017, 022 (графічний дизайн), 023, 191 - вступ на основі творчого конкурсу;

 Вступ на контракт для «некон’юнктурних» спеціальностей (014, 015.38, 035.01, 022, галузей 10, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 20, 23, 26, 27) на основі мотиваційного листа.

 На некон'юнктурні спеціальності вступ на контракт за мотиваційним листом.

 Мотиваційний лист необхідний на всі рівні освіти і застосовується для рейтингування при рівній кількості балів.

 Вагові коефіцієнти при вступі за НМТ чітко визначені порядком прийому, а за результатами ЗНО – правилами

прийому університету.

 +10 балів після підготовчих курсів при вступі на спеціальності, що потребують особливої державної підтримки.

 Є можливість вибору фіксованої КП в разі встановлення обсягу 50% від 2021 року для бакалаврів (ПЗСО)

Особливості вступної кампанії 2022
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 Відсутність фіксованого державного замовлення, тобто відкриті КП при вступі на ОС бакалавр на основі

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра.

 Дві предметні оцінки ЗНО 2019-2021 чи НМТ 2022 при вступі на основі МС (ФМБ, МБ);

 Виключно результати з Української мови + Математики при вступі на бюджет зі скороченим терміном навчання на

основі МС (ФМБ, МБ) для можливості претендувати на навчання за кошти Державного бюджету України;

 Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та

адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини».

 Інші спеціальності (крім 05, 06, 07, 28, 29) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра – фаховий іспит в

університеті на бюджет, фаховий іспит або тільки мотиваційний лист на контракт.

 Для вступу на навчання (спеціальностей 05, 06, 07, 28, 29) для здобуття ступеня магістра на основі ступеня

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат

магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови +

обов'язковий фаховий іспит.

Особливості вступної кампанії 2022
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ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

яким надається особлива підтримка

0.14 Середня освіта  за предметними спеціальностями: 

014.05 Біологія та здоров’я людини 

014.10 Трудове навчання та технології

015 Професійна освіта (за спеціалізацією: 015.38 Транспорт)

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

161 Хімічні технології та інженерія

172 Телекомунікації та радіотехніка

182 Технології легкої промисловості

208 Агроінженерія

263 Цивільна безпека

274 Автомобільний транспорт
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СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ОС БАКАЛАВР ІЗ ТВОРЧИМИ КОНКУРСАМИ

Спеціальності ОС бакалавра
Спеціалізація

(освітня програма)

017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт

022 Дизайн (виключно КОНТРАКТ) Графічний дизайн

023

Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація

Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво

191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування
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Спеціальності 035, галузей 05, 07, 08, 12, 22, 24, 28, 29,
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(вступ на бюджет та на контракт на основі національного мультипредметного тесту 

(НМТ) або ЗНО 2019-2021 рр. та мотиваційного листа)

Спеціальності ОС бакалавра
Спеціалізація

(освітня програма)

035.033 Філологія. Слов’янські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша - польська

Польська мова і література, друга 

мова - англійська

035.041 Філологія. Германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська

Германська філологія та 

перекладознавство: англійська мова 

та друга іноземна мова

035.10 Філологія. Прикладна 

лінгвістика
Прикладна лінгвістика

051 Економіка

Економіка і аналітика бізнесу

Економічна кібернетика

HR-інжиніринг у бізнес-економіці

Економічна безпека

052 Політологія Політологія

053 Психологія Психологія

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування

Фінанси, банківська справа та 

страхування

073 Менеджмент Менеджмент 

075 Маркетинг Маркетинг

Спеціальності ОС бакалавра
Спеціалізація

(освітня програма)

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність

Управління підприємницькою діяльністю

Управління торговельним бізнесом і 

комерційна логістика

081 Право Право

121 Інженерія програмного 

забезпечення
Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія та програмування

125 Кібербезпека Кібербезпека

126 Інформаційні системи і технології Інформаційні системи і технології

227 Фізична терапія, ерготерапія
Фізична терапія, ерготерапія

Ерготерапія

241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа

242 Туризм Туризм

291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії

292 Міжнародні економічні 

відносини
Міжнародні економічні відносини 
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«ІНШІ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(вступ на бюджет - на основі НМТ або ЗНО 2019-2021 рр. та мотиваційного листа, 
вступ на контракт – на основі мотиваційного листа)

Спеціальності ОС бакалавра Спеціалізація (освітня програма)

014.01 Середня освіта. 

Українська мова і література

Середня освіта (українська мова і література, 

англійська мова)

Середня освіта (українська мова і 

література)

014.028 Середня освіта. 

Польська мова і література

Середня освіта ( Мови і літератури 

(польська, українська))

014.11 Середня освіта. Фізична 

культура
Середня освіта (фізична культура)

014.10 Середня освіта. Трудове 

навчання та технології

Середня освіта. Трудове навчання та 

технології, інформатика 

014.05 Середня освіта. Біологія 

та здоров’я людини

Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини)

014.021 Середня освіта. 

Англійська мова і література
Середня освіта. Англійська мова і література 

015.38 Професійна освіта. 

Транспорт

Професійна освіта. Транспорт 

(Обслуговування та ремонт автомобілів)

022 Дизайн Дизайн

035.01 Філологія. Українська 

мова та література
Філологія (Українська мова та література)

101 Екологія Екологія

Спеціальності ОС бакалавра Спеціалізація (освітня програма)

131 Прикладна механіка Технології машинобудування 

132 Матеріалознавство Відновлення та технічний сервіс автомобілів

133 Галузеве машинобудування
Робототехнічні та мехатронні системи галузі

Агропереробка та інжинірінг

141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології

161 Хімічні технології та 

інженерія
Хімічні технології та інженерія

172 Телекомунікації та 

радіотехніка

Телекомунікації, медійні технології та 

інтелектуальні мережі

182 Технології легкої 

промисловості

Конструювання та технології швейних виробів

Індустрія моди в легкій промисловості

208 Агроінженерія Агроінженерія

231 Соціальна робота Соціальна робота. Соціальна педагогіка та коучинг

263 Цивільна безпека Охорона праці  (за галузями)

274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт
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Особливості вступної кампанії 2022

Електронна подача документів вступниками

Абітурієнти, які вступають на ОС Бакалавр та ОС Магістр на основі диплому бакалавра (крім осіб, які мають право

на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою), подаватимуть заяви на вступ тільки в

електронній формі.

В нашому університеті буде створений інформаційно-консультаційний центр, який у період вступної кампанії

допомагатиме абітурієнтам подавати документи до усіх ЗВО України (3-й навчальний корпус, ауд. 3-103).

Центр безкоштовно надаватиме послуги щодо реєстрації абітурієнтів на сайті vstup.edbo.gov.ua, завантаження сканкопій

довідок, фотокарток та подачі електронних заяв у всі ЗВО України.

Графік роботи центру: 

Термін Дні Години

04 липня – 15 вересня

Понеділок-п’ятниця 9.00-18.00

Субота 9.00-15.00

Неділя Вихідний
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Особливості вступної кампанії 2022
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Особливості вступної кампанії 2022

МОТИВАЦІЙНІ ЛИСТИ

✔ Потрібні для усіх вступників;

✔ Бали за листи не нараховуються, вимоги

затверджуються у Правилах прийому університету;

✔ При рівності конкурсного балу за НМТ або/та за

творчим конкурсом – застосовуються для

першочерговості зарахування вступників з однаковим

конкурсним балом;

✔ На контракт – основа для рейтингування вступників.
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Встановлення вагових коефіцієнтів предметів НМТ, 

набору предметів ЗНО та прохідного балу при вступі на основі ПЗСО 
У 2022 році МОН встановлює:

- єдиний перелік предметів НМТ (українська мова + математика + історія України) з визначеними ваговими коефіцієнтами

по кожній спеціальності.

- набір предметів ЗНО з будь-яких трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами

прийому університету в один з ЗНО 2019-2021 років (для більшості освітніх програм буде набір 2021 року);

- мінімальний бал за кожним предметом ЗНО, який має бути не менше 100 балів

- 125 балів – прохідний конкурсний бал на місця, що фінансуються за рахунок Державного бюджету України;

- 140 балів – мінімальний конкурсний бал для вступу на спеціальності галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління 

та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини». 

Розрахунок конкурсного балу: 
Для спеціальностей з НМТ:

КБ = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ  
Для спеціальностей з творчим конкурсом:

КБ = ТК
де ОУ – до 10 балів за підготовчі курси у рік вступу для спеціальностей особливої підтримки
К1-К3 – вагові коефіцієнти; П1-П3 – предмети НМТ; ТК – творчий конкурс

Для сертифікатів ЗНО 2019-2021 років:
КБ=(К1С×П1С+ К2С×П2С+ К3С×П3С)/(К1С+К2С+К3С)

де К1С-К3С – коефіцієнти відповідних предметів сертифікатів ЗНО 2019-2021 років,
П1С-П3С – оцінки ЗНО з відповідних предметів (за шкалою від 100 до 200 балів) 
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Додаткові вагові коефіцієнти 

- Сільський коефіцієнт (СК) у 2022 році НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

- Регіональний коефіцієнт (РК) дорівнює 1,00 для усіх конкурсних пропозицій

Хмельницького національного університету, на які оголошується набір

- Галузевий коефіцієнт (ГК) застосовується до заяв з пріоритетністю 1 та 2, поданих на

спеціальності, яким надається особлива підтримка

- Особливі умови (ОУ) – від 0 до 10 балів за успішне закінчення у рік вступу підготовчих

курсів університету при вступі на спеціальності з Переліку, яким надається особлива

підтримка

- ОУ встановлюється рівним 10 – призерам та переможцям чемпіонатів Європи та

чемпіонатів Світу з олімпійських видів спорту (зокрема серед школярів), всесвітньої

Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання

за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і

спорт»
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Основні хронологічні рамки вступної кампанії у 2022 році на ос бакалавр
Етапи вступної кампанії Усі форми навчання

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників 01 липня 2022 р.

Початок прийому заяв та документів у електронній або паперовій формі 29 липня 2022 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб:

− які мають право на зарахування за співбесідою

− які мають право складати вступні випробування або творчі конкурси

о 18.00 годині

08 серпня 2022 р.

Закінчення прийому заяв у паперовій або електронній формі від осіб, які вступають за результатами національного 

мультипредметного теста, а також творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня

о 18.00 годині

23 серпня 2022 р.

Строки проведення університетом творчих конкурсів (для вступу на навчання за кошти Державного бюджету України) 01-18 липня 2022 р.

Строки проведення університетом індивідуальних усних співбесід (для вступу на навчання за кошти Державного 

бюджету України)
09-16 серпня 2022 р.

Строки проведення університетом творчих конкурсів (для вступу на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб) 09-16 серпня 2022 р.

Строки проведення університетом індивідуальних усних співбесід (для вступу на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб)
17-23 серпня 2022 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами 

індивідуальних усних співбесід

не пізніше 12.00 години 

17 серпня 2022 р.

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення вступниками, рекомендованими 

до зарахування за результатами індивідуальних усних співбесід

о 10.00 годині

20 серпня 2022 р.

Терміни зарахування вступників, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди
не пізніше 15.00 години 

22 серпня 2022 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі НМТ, сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання 2019-2021 рр., творчих конкурсів та вступних іспитів

не пізніше

29 серпня 2022 р.

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення (для осіб, які вступають на 

основі НМТ, сертифікатів ЗНО 2019-2021 рр., творчих конкурсів та вступних випробувань)

не пізніше 18 години

02 вересня 2022 р.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на 

навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не раніше 18 години

02 вересня 2022 р.

Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету 05 вересня 2022 р.

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 на основі повної 

загальної середньої освіти

не пізніше ніж

19 вересня 2022 р.

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних (юридичних) осіб – після зарахування на місця державного 

замовлення відповідної спеціальності

у кілька етапів, не пізніше 

30 вересня 2022 року
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Особливості вступної кампанії для випускників коледжів та технікумів
(Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра)

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього

ступеня молодшого бакалавра здійснюється за умови:

• для бюджетних конкурсних пропозицій у формі ЗНО 2019-2021 з української мови і літератури

(української мови) і ЗНО з математики чи НМТ 2022

• для небюджетних конкурсних пропозицій у формі НМТ 2022 чи ЗНО з української мови і літератури

(української мови), ЗНО з математики, історії, іноземної мови, географії, біології, фізики, хімії (на

вибір вступника)

• для спеціальностей з творчим конкурсом другий предмет можна замінити творчим

конкурсом (023)

• 125 балів – прохідний конкурсний бал на місця, що фінансуються за рахунок Державного бюджету України

Розрахунок конкурсного балу:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 +0,5 × П2 (ТК),

де П1, П2 - оцінки з першого та другого предметів (ТК - творчого конкурсу)
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Основні хронологічні рамки вступної кампанії для випускників 
коледжів та технікумів

Етапи вступної компанії

Усі форми навчання 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра

Початок реєстрації електронних кабінетів 

вступників
01 липня 2022 р.

Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 р.

Закінчення прийому заяв та документів 

18.00 23 серпня 2022р. для осіб, що претендують на навчання за 

державним замовленням

18.00 02 вересня 2022р. для осіб, що претендують на навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб

Строки проведення вступних випробувань (для 

осіб пільгових категорій)
з 25 до 31 серпня 2022р.

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 
не пізніше 02 вересня 2022р.

Терміни виконання вимог до зарахування

за державним замовленням – не пізніше 18.00 07 вересня 2022 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця

державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше

15 вересня 2022 року

Терміни зарахування вступників

- за державним замовленням – не пізніше 09 вересня 2022 року;

- за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця

державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше

16 вересня 2022 року
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Особливості вступної кампанії до магістратури

Замість ЄВІ, ТЗНК, ЄФВВ вступ відбувається на основі магістерського тесту навчальної 

компетентності (МТНК).

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та

поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» здійснюється на основі

магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК), фахового іспиту, мотиваційного листа – на бюджет

та контракт

Конкурсний бал розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2,

де, П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) (за шкалою від 100 до 200 балів);

П2 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів);

125 балів – прохідний конкурсний бал на місця, що фінансуються за рахунок Державного бюджету України

Вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) складають

фаховий іспит та можуть за їх вибором подати або результат МТНК, або скласти індивідуальну усну

співбесіду з іноземної мови.
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Особливості вступної кампанії до магістратури
Спеціальності галузі 05, 07, 29, вступ на які необхідно скласти МТНК 
(вступ на основі магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК), фахового іспиту, 

мотиваційного листа - на бюджет та контракт)

Спеціальності ОС бакалавра
Спеціалізація

(освітня програма)

051 Економіка

Економіка підприємства

Економічна кібернетика

Управління персоналом та економіка праці

053 Психологія Психологія

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування
Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент
Менеджмент організацій 

Бізнес-адміністрування

075 Маркетинг Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність

Управління підприємницькою діяльністю

Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика

291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 
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Особливості вступної кампанії до магістратури
на «некон’юнктурні» спеціальності

Вступ на усі інші («некон’юнктурні») спеціальності

університету ОС Магістр здійснюється за умови зданого

фахового випробування в університеті.

Конкурсний бал відповідно розраховується:

КБ = П1, 
125 балів – прохідний конкурсний бал на місця, що 

фінансуються за рахунок Державного бюджету України;

П1 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів).
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Особливості вступної кампанії до магістратури
СПЕЦІАЛЬНОСТІ («некон'юнктурні» ), на які можна вступити без МТНК

(на основі фахового іспиту та мотиваційного листа - на бюджет, на основі 

мотиваційного листа - на контракт)

014.11 Середня освіта. Фізична культура (Середня освіта (фізична 
культура))
014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології (Середня освіта. 
Трудове навчання та технології, інформатика)
014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини
014.021 Середня освіта. Англійська мова і література. (
015.36 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості
015.38 Професійна освіта. Транспорт (Професійна освіта. Транспорт 
(Обслуговування та ремонт автомобілів))
017 Фізична культура і спорт
022 Дизайн
035.01 Філологія. Українська мова та література
035.033 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), 
перша - польська. (Польська мова і література, друга мова - англійська
035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), 
перша – англійська. (Германська філологія та перекладознавство: 
англійська мова та друга іноземна мова
101 Екологія. 
121 Інженерія програмного забезпечення. 

122 Комп’ютерні науки.
123 Комп’ютерна інженерія. (Комп’ютерна інженерія та програмування
125 Кібербезпека.
126 Інформаційні системи і технології.
131 Прикладна механіка. (Технології машинобудування)
132 Матеріалознавство. (Відновлення та технічний сервіс автомобілів)
133 Галузеве машинобудування.

(Машини та апарати харчових виробництв)
(Машини та апарати легкої промисловості)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. 
161 Хімічні технології та інженерія. 
172 Телекомунікації та радіотехніка.
182 Технології легкої промисловості. 

(Конструювання та технології швейних виробів)
(Проектування взуття та галантерейних виробів)

231 Соціальна робота.  (Соціальна робота. Соціальна педагогіка)
242 Туризм. 
263 Цивільна безпека. (Охорона праці  (за галузями))
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Етапи вступної компанії Денна/заочна форма навчання

Початок реєстрації вступників для складання магістерського тесту 

навчальної компетентності (МТНК) та магістерського комплексного тесту 

(МКТ)

27 червня 2022 р.

Закінчення реєстрації вступників для складання магістерського тесту 

навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту
о 18:00 18 липня 2022 р.

Реєстрація електронних кабінетів з 01 серпня 2022 р.

Початок прийому заяв та документів 16 серпня 2022 р.

Закінчення прийому заяв та документів, для осіб, які вступають на 

основі індивідуальної усної співбесіди 
23 серпня 2022 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на 

основі МТНК та/або фахових іспитів 
15 вересня 2022 р.

Строки проведення індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови з 25 до 31 серпня 2022 р.

Строки проведення фахових іспитів з 05 до 19 вересня 2022 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
не пізніше

20 вересня 2022 р.

Виконання вступниками вимог до зарахування за державним 

замовленням
до 18:00 24 вересня 2022 р.

Терміни зарахування вступників за державним замовленням 25 вересня 2022 р.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення 

та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів
не пізніше 10 жовтня 2022 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця 

державного замовлення (основна сесія)

не пізніше 

30 вересня 2022 р.

Основні хронологічні рамки вступної кампанії до магістратури
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Дякую за увагу!!!


