
 

 

 

Обсяги прийому 

Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані та 

відкриті конкурсні пропозиції визначається  у межах ліцензійного  обсягу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напрям/ спеціальність бакалавр магістр 

01 Освіта/Педагогіка   

012 Дошкільна освіта 25  

013 Початкова освіта 25 16 

05 Соціальні та поведінкові науки   

053 Психологія 15 17 
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Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування 

на навчання 

Порядок роботи приймальної комісії на період вступної кампанії 

понеділок-п’ятниця 

 9.00-17.00 

 1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня, бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочної формою 

здобуття освіти: 

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається 01 липня; 

прийом заяв та документів передбачених розділом V цих Правил, 

 розпочинається 14 липня 2022 р. та проводиться у строки:  

Етапи вступної кампанії Денна форма 

здобуття освіти на 

основі повної 

загальної середньої 

освіти 

Заочна форма 

здобуття освіти на 

основі повної 

загальної середньої 

освіти 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження 

необхідних документів 

01 липня 2022 01 липня 2022 

Початок прийому заяв та 

документів 

14 липня 2022 р. 

 

Додатковий набір 

07 вересня 2022 р. 

 

14 липня 2022 р. 

 

Додатковий набір 

07 вересня 2022 р. 

 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які вступають 

на основі співбесіди, вступних 

іспитів, що проводить університет 

О 18.00 

16 липня 2022 р. 

 

Додатковий набір 

14 вересня 2022 р. 

О 18.00 

16 липня 2022 р. 

 

Додатковий набір 

14 вересня 2022 р. 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які вступають 

тільки за результатами 

сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання 

О 18.00 

22 липня 2022 р. 

Додатковий набір 

22 вересня 2022 

року 

О 18.00 

22 липня 2022 р. 

Додатковий набір 

22 вересня 2022 року 

Проведення вступних іспитів З 14 до 21 липня 

2022 р. 

Включно 

 

З 14 до 21 липня 

2022 р. 

Включно 
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Додатковий набір 

З 17 по 21 вересня 

2022 р. 

Додатковий набір 

З 17 по 21 вересня 

2022 р. 

Проведення співбесід З 17 по 19 липня 

2022 р. 

Включно 

 

Додатковий набір 

З 15 по 16 вересня 

2022 р. 

З 17 по 19 липня 

2022 р. 

Включно 

 

Додатковий набір 

З 15 по 16 вересня 

2022 р. 

Формування рейтингових списків 

вступників, які вступають на 

основі результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання 

До 27 липня 2022 р. 

Додатковий набір 

До 26 вересня 

2022 р. 

До 27 липня 2022 р. 

Додатковий набір 

До 26 вересня 

2022 р. 

Надання рекомендацій до 

зарахування та оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

О 12.00 

28 липня 2022 р. 

Додатковий набір 

27 вересня 2022 р. 

О 12.00 

28 липня 2022 р. 

Додатковий набір 

27 вересня 2022 р. 

Виконання вимог до зарахування 

вступниками, які отримали 

рекомендації на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

До 04 серпня 2022 р. 

 

До 04 серпня 2022 р. 

 

Зарахування вступників за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

До 30 вересня 

2022р. 
До 30 вересня 2022р. 
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2.Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра та для здобуття вищої 

освіти за іншою спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий 

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

одного року, прийом заяв та документів проводиться у строки: 

Етапи вступної 

кампанії 

Денна форма здобуття 

освіти 

Заочна форма здобуття 

освіти 

Початок прийому заяв 

та документів 
14 липня 2022 р. 14 липня 2022 р. 

Закінчення прийому 

заяв та документів 

о 18.00 

22 липня 2022 р. 

о 18.00 

22 липня 2022 р. 

Проведення фахових 

вступних випробувань 

та вступних іспитів 

22-30 липня 2022 р. 22-30 липня 2022 р. 

Оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

27 липня 2022 р. 27 липня 2022 р. 

Виконання вимог до 

зарахування 

вступниками, які 

отримали 

рекомендації на місця 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

До 04 серпня 2022 р. 

 

До 04 серпня 2022 р. 

 

Зарахування 

вступників за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб 

до 30 вересня 2022 р. до 30 вересня 2022 р. 

 

3. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра: 

реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування розпочинається 

26 квітня та закінчується о 18:00 17 травня; 

складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які 

вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), 

здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), розпочинається 11 

травня та закінчується 30 травня; 

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил 

прийому, розпочинається 13 червня, і закінчується 16 червня для осіб, які 
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вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній 

рівень може подаватись довідка про завершення навчання); 

основна сесія єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного 

випробування проводиться у період з 20 червня до 02 липня за графіком, 

затвердженим Міністерством освіти і науки України освіти; 

додаткова сесія єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного 

випробування проводиться у строки, встановлені Українським центром 

оцінювання якості освіти; 

спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені 

Міністерством освіти і науки України; 

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається 01 липня для вступників, які склали єдиний 

вступний іспит у 2020 та 2021 роках, 13 липня – для вступників, які склали 

єдиний вступний іспит у 2022 році; 

відповідні вступні іспити в Інституті у випадках, визначених цими 

Правилами, проводяться за графіком основної, додаткової спеціально 

організованої сесій єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного 

випробування за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським 

центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти 

надає матеріали для проведення у закладі вищої освіти вступних іспитів не 

пізніше 11:30 дня проведення іспиту; 

фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні 

випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит, проводяться в 

кілька потоків з 18 липня по 30 липня; 

вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 18:00 

08 серпня  

4. 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. 
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Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються 

відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу 

на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої 

освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої 

Міністерством освіти і науки України. 

Тестові завдання єдиного фахового вступного випробування укладаються 

відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

Під час проведення другого етапу уступної кампанії для здобуття ступеня 

магістра за спеціальностями, визначеними цими Правилами використовуються 

результати єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного 

вступного іспиту (включаючи спеціально організовану сесію ЄВІ), отримані в 

порядку, передбаченому цими Правилами, або результати фахового вступного 

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

передбачених цими Правилами випадках.  

Строки прийому заяв і документів, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю 053 Психологія на основі ступеня 

бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, (в т. 

ч. і здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження 

додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього балу 

відповідного додатку до диплома) до ПУ ЗВО «МГПІ «Бейт-Хана» 

№ Етапи вступної кампанії 
Денна   

форма навчання 

Заочна   

форма навчання 

1 
Початок реєстрації на ЄВІ з 

іноземної мови та ЄФВВ 26.04.2022 26.04.2022 

2 
Закінчення реєстрації на ЄВІ з 

іноземної мови та ЄФВВ 

17.05.2022 

18.00 

17.05.2022 

18.00 

3 
Основна сесія ЄВІ  з іноземної мови 

та ЄФВВ 
20.06.2022-

02.07.2022 

20.06.2022-

02.07.2022 

4 
Додаткова сесія  ЄВІ  з іноземної 

мови та ЄФВВ за графіком УЦЗЯО за графіком УЦЗЯО 

5 
Реєстрація електронних кабінетів 

вступників за графіком УЦЗЯО за графіком УЦЗЯО 

5.1 
для вступників, які склали ЄВІ  у 

2020, 2021 01.07.2022 01.07.2022 

5.2 
для вступників, які склали ЄВІ  у  

2022р. 13.07.2022 13.07.2022 

6 

Початок прийому заяв та документів 

у паперовій формі: 

співбесідою, згідно з наказом 

№ 271  

15.07.2022 15.07.2022 
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за наявності розбіжностей в 

даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, 

ім’я, по батькові (за наявності), дата 

народження, стать, громадянство 

тощо) і у відповідному документі про 

раніше здобуту освіту  

у разі подання іноземного 

документа про освіту; 

у разі подання документів 

іноземцями та особами без 

громадянства; 

у разі подання документа про 

раніше здобуту освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних 

технологій їх виготовлення; 

у разі подання заяви після 

завершення строків роботи 

електронних кабінетів; 

у разі неможливості 

зареєструвати електронний кабінет 

або подати заяву в електронній формі 

з інших причин, що підтверджено 

довідкою приймальної комісії 

7 
Закінчення прийому заяв та 

документів від вступників 
о18.00;22.07.2022 о18.00;22.07.2022 

8 
Додаткове  вступне  фахове  

випробування  

11.05.2022-

30.05.2022 

11.05.2022-

30.05.2022 

9 

Оприлюднення рейтингового списку 

вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

02.07.2022 02.07.2022 

10 
Виконання вимог до зарахування 

вступниками 

08.07.2022 

до 18.00 

08.07.2022 

до 18.00 

11 

Зарахування вступників на навчання 

за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

09.08.2022 09.08.2022 

12 
Додаткові строки прийому заяв та 

документів на навчання  

01.09.2022-

15.09.2022 

01.09.2022-

15.09.2022 

13 
Реєстрація електронних кабінетів 

вступників для додаткової сесії 
за графіком УЦЗЯО за графіком УЦЗЯО 

14 Завершення реєстрації електронних   

15 Зарахування на навчання 30.09.2022 30.09.2022 
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Строки прийому заяв і документів, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю 013 Початкова освіта  на основі ступеня 

бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, (в т. ч. і здобутого за іншою спеціальністю за умови 

успішного проходження додаткових вступних випробувань з 

урахуванням середнього балу відповідного додатку до диплома) до 

ПУ ЗВО «МГПІ «Бейт-Хана» 

№ Етапи вступної кампанії 
Денна   

форма навчання 

Заочна   

форма навчання 

1 Початок реєстрації на ЄВІ з іноземної мови 26.04.2022 26.04.2022 

2 
Закінчення реєстрації на ЄВІ з іноземної 

мови 

17.05.2022 

18.00 

17.05.2022 

18.00 

3 Основна сесія ЄВІ з іноземної мови 20.06.2022-02.07.2022 20.06.2022-02.07.2022 

4 
Додаткова сесія ЄВІ з іноземної мови та 

ЄФВВ за графіком УЦЗЯО за графіком УЦЗЯО 

5 
Реєстрація електронних кабінетів 

вступників за графіком УЦЗЯО за графіком УЦЗЯО 

 

для вступників, які склали ЄВІ у 2020, 2021 01.07.2022 01.07.2022 

для вступників, які склали ЄВІ у  2022р. 13.07.2022 13.07.2022 

6 Закінчення роботи електронних кабінетів 30.09.2022 30.09.2022 

7 

Початок прийому заяв та документів у 

паперовій формі 

 

Початок прийому заяв та документів у 

паперовій формі: 

співбесідою, згідно з наказом № 271  

за наявності розбіжностей в даних 

вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по 

батькові (за наявності), дата народження, 

стать, громадянство тощо) і у відповідному 

документі про раніше здобуту освіту  

у разі подання іноземного документа 

про освіту; 

у разі подання документів 

іноземцями та особами без громадянства; 

у разі подання документа про раніше 

здобуту освіту, виданого до запровадження 

фотополімерних технологій їх 

виготовлення; 

у разі подання заяви після 

завершення строків роботи електронних 

15.07.2022 15.07.2022 
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кабінетів; 

у разі неможливості зареєструвати 

електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, що 

підтверджено довідкою приймальної 

комісії 

8 
Закінчення прийому заяв та документів від 

вступників 

22.07.2022 

 18.00 

22.07.2022 

 18.00 

9 

Фахове/додаткове вступне фахове  

випробування для вступників, які 

вступають на основі ОКР здобутого за 

іншою спеціальністю і вже склали ЄВІ  

18.07-30.07.2022 18.07-30.07.2022 

10 

Оприлюднення рейтингового списку 

вступників із зазначенням рекомендованих 

до зарахування 

02.08.2022 02.08.2022 

11 
Виконання вимог до зарахування 

вступниками 

08.07.2022 

до 18.00 

08.07.2022 

до 18.00 

12 
Зарахування вступників на навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб 

09.08.2022 

до 18.00 

09.08.2022 

до 18.00 

13 
Додаткові строки прийому заяв та 

документів на навчання  
01.09.2022-15.09.2022 01.09.2022-15.09.2022 

14 

Додаткові строки прийому заяв та 

документів на навчання осіб, які вступають 

на основі ступеня вищої освіти бакалавра 

01.09.2022-15.09.2022 01.09.2022-15.09.2022 

15 
Проведення конкурсного відбору та 

оголошення рекомендацій до зарахування  
  

16 
Реєстрація електронних кабінетів 

вступників для додаткової сесії 
за графіком УЦЗЯО за графіком УЦЗЯО 
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 Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися: 

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 

01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів молодшого 

бакалавра, бакалавра, магістра; 

2) прийом заяв від вступників з числа іноземців здійснюється з 11.01.2022 

по 26.02.2022 та з 01.08.2022 до 28.11.2022.Всупні іспити проводяться через 2 

дні після прийому документів за рішенням приймальної комісії, виконання 

умов до зарахування до 28.02.2022 та до 30.11.2022  

Приймальна комісія обчислює бали/оцінки вступника на основі 

документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально 

необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх 

предметів, з яких проводиться вступне випробування.  

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти 

здійснюється за результатами вступних іспитів з визначених предметів і мови 

навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що 

надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і 

врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на 

наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала 

документ про здобутий ступінь (рівень) освіти. 

Конкурсний відбір та зарахування іноземців на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань з 

української мови, англійської мови та математики або географії за всіма 

спеціальностями. 

Конкурсний відбір та зарахування іноземців на навчання для здобуття 

ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань  з 

іноземної мови  та фаху, з урахуванням середнього балу документа про вищу 

освіту бакалавра чи магістра (спеціаліста). 

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до 

Інституту на підставі наказів про зарахування, що формуються в ЄДЕБО. 

Вимоги Інституту щодо відповідності вступників із числа іноземців, які 

прибули в Україну з метою навчання, умовами прийому на відповідні рівні 

вищої освіти, зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на 

офіційному вебсайті Інституту. 
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4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до 

Інституту на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання 

може бути довідка, сформована в ЄДЕБО. 

5. Вимоги Інституту щодо відповідності вступників із числа іноземців, які 

прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні 

вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних 

випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах 

прийому та оприлюднюються на офіційному вебсайті Інституту. 

Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються: 

- особи, які здобули повну загальну середню освіту-для здобуття 

ступеня бакалавра 

- особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) 

для здобуття ступеня магістра 

-  особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) 

для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються 

особи, які здобули той самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його 

не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план. 

Вступники приймаються на навчання на наступні курси. 

Для вступну подаються: 

1. Документ (оригінал та копія) про раніше отриману освіту, на основі 

якої здійснюється вступ 

2. Додаток (оригінал та копія) до документа про раніше отриману 

освіту, на основі якої  здійснюється вступ 

3. Академічну довідку, видану закладом освіти у разі 

переведення/поновлення на навчання 

4. Оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про 

зміст  навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої 

освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з 

навчальних дисциплін при вступні для здобуття ступеня магістра 

5. Копія документа, що посвідчує особу іноземця або особу без 

громадянства 

6. Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачене 

міжнародними договорами України 

7. 4 фотокартки розміром 30х40 мм 
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8. Копія посвідчення закордонного українця 

9. Зворотній квиток з відкритою датою повернення на Батьківщину 

терміном до 1 року 

 

  Документи із пунктів 1-5 повинні бути перекладені українською мовою 

та мати нотаріальне засвідчення. 

 Документи із пунктів 1-4  повинні бути засвідчені у країні їх видачі у 

спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення та 

легалізовані відповідною законодавчою установою України, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами України. 

 


