








Етапи вступної кампанії 
Очна (денна) форми 

навчання 

Заочна  форма 

навчання 

ДЛЯ ВСТУПУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА  

на перший курс на основі повної загальної середньої освіти за результатами 

НМТ та ЗНО 2019,2021,2022 
Реєстрація електронних кабінетів 
вступників, завантаження необхідних 
документів розпочинається 

01.07.20222 01.07.2022 

Початок прийому заяв та документів 29.07.2022  І сесія 
24.08.2022 ІІ сесія 

29.07.2022  І сесія 
24.08.2022 ІІ сесія 

Закінчення прийому заяв та документів:   

- для тих, хто вступає на основі 
індивідуальної співбесіди 

о 18.00 08.08.2022 
І сесія 

 о 18.0004.09.2022 
ІІ сесія 

 

о 18.00 08.08.2022 
І сесія 

 о 18.0004.09.2022 
ІІ сесія 

 
- для тих хто вступає на основі 

національного мультипредметного 
тесту, сертифікатів ЗНО 2019, 2020, 
2021 р.р. 

о 18.00 23.08.2022 
І сесія 

о 18.00 22.09.2022 
ІІ сесія 

 

о 18.00 23.08.2022 
І сесія 

о 18.00 22.09.2022 
ІІ сесія 

 
Строки проведення  індивідуальних 
співбесід  Інститутом  

09.08.2022-16.08.2022 
І сесія 

06.09.2022-13.09.2022 
ІІ сесія 

09.08.2022-16.08.2022 
І сесія 

06.09.2022-13.09.2022 
ІІ сесія 

Дата та час оприлюднення 

рейтингового списку та списку осіб 

рекомендованих до зарахування  

 до 18.00 26.08.22  

І сесія 

до 18.00 23.09.2022 

ІІ сесія 

 до 18.00 26.08.22  

І сесія 

до 18.00 23.09.2022 

ІІ сесія 

Зарахування вступників до  15.00  29.08.2022 
І сесія 

до 15.00 26.09.2022 
ІІ сесія 

до  15.00  29.08.2022 
І сесія 

до 15.00 26.09.2022 
ІІ сесія 

на  основі  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо- 
професійного фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня  та 

молодшого бакалавра 
Реєстрація електронних кабінетів 
вступників, завантаження необхідних 
документів розпочинається 

01.07.20222 01.07.2022 

Початок прийому заяв та документів 29.07.2022  І сесія 
24.08.2022 ІІ сесія 

29.07.2022  І сесія 
24.08.2022 ІІ сесія 

Закінчення прийому заяв та документів:   

- для тих, хто вступає на основі 
індивідуальної співбесіди 

о 18.00 08.08.2022 
І сесія 

 о 18.0004.09.2022 
ІІ сесія 

 

о 18.00 08.08.2022 
І сесія 

 о 18.0004.09.2022 
ІІ сесія 

 
- для тих хто вступає на основі 

національного мультипредметного 
о 18.00 23.08.2022 

І сесія 
о 18.00 23.08.2022 

І сесія 



тесту, сертифікатів ЗНО 2019, 2020, 
2021 р.р. 

о 18.00 22.09.2022 
ІІ сесія 

 

о 18.00 22.09.2022 
ІІ сесія 

 
Строки проведення  індивідуальних 
співбесід  Інститутом  

09.08.2022-16.08.2022 
І сесія 

06.09.2022-13.09.2022 
ІІ сесія 

09.08.2022-16.08.2022 
І сесія 

06.09.2022-13.09.2022 
ІІ сесія 

Строки проведення вступних іспитів  до 18.00 26.08.22  

І сесія 

до 18.00 23.09.2022 

ІІ сесія 

 до 18.00 26.08.22  

І сесія 

до 18.00 23.09.2022 

ІІ сесія 

Дата та час оприлюднення 

рейтингового списку та списку осіб 

рекомендованих до зарахування  

 до 18.00 26.08.22  

І сесія 

до 18.00 23.09.2022 

ІІ сесія 

 до 18.00 26.08.22  

І сесія 

до 18.00 23.09.2022 

ІІ сесія 

Зарахування вступників до  15.00  29.08.2022 
І сесія 

до 15.00 26.09.2022 
ІІ сесія 

до  15.00  29.08.2022 
І сесія 

до 15.00 26.09.2022 
ІІ сесія 

ДЛЯ ВСТУПУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ  МАГІСТРА 

Реєстрація  в Інституті для 
проходження магістерського тесту  
навчальної компетентності (МТНК)   

27.06.2022-18.07.22 27.06.2022-18.07.22 

Терміни проведення сесій  - основна:  

- з 10.08.22 до 

17.08.22 ; 

- додаткова: 

-  з 07.09.22  до 

10.09.22; 

- спеціально 

організована –

 вересень – 

жовтень (термін

и буде 

визначено 

пізніше) 

- основна:  

- з 10.08.22 до 

17.08.22 ; 

- додаткова: 

-  з 07.09.22  до 

10.09.22; 

- спеціально 

організована –

 вересень – 

жовтень (термін

и буде 

визначено 

пізніше) 

для осіб які вже здобули ступінь вищої освіти 

Прийом заяв та документів передбачених розділом VI 

- для осіб, які вступають на основі 

індивідуальної усної співбесіди 

замість магістерського тесту 

навчальної компетентності  

16.08.22  

до 18.00  23.08.22 

16.08.22  

до  18.00  23.08.22 



- для осіб, які вступають на 

основі результатів 

магістерського тесту 

навчальної компетентності, 

фахового іспиту в закладі 

освіти 

16.08.22   

до  18:00  15.09. 22 

16.08.22   

до  18:00  15.09. 22 

Індивідуальні усні співбесіди в  

Інституті замість магістерського 

тесту навчальної компетентності  

25.08.22-31.08.22 25.08.22-31.08.22 

Фахові іспити 16.09.22- 19.09.22 16.09.22- 19.09.22 

Рекомендації для зарахування 

надаються  

до 20.09.2022 до 20.09.2022 

Наказ про зарахування видається  25.09.22 25.09.22 

для осіб які  вступають на основі здобутого ступеня «бакалавр» 

Прийом заяв та документів передбачених розділом VI 

для осіб, які вступають на 

основі результатів магістерського 

тесту навчальної компетентності 

або тільки фахового іспиту в 

закладі освіти; 

 

17.10.22  

до18.00 16.11.22    

17.10.22  

до18.00 16.11.22    

Індивідуальні усні співбесіди в  

Інституті  замість магістерського 

тесту навчальної компетентності 

з 24.10.22 до 

31.10.22  

з 24.10.22 до 

31.10.22  

фахові  іспити з 24.10.22 до 

31.10.22  

з 24.10.22 до 

31.10.22  

Рекомендації для зарахування 

надаються  

до 12.00 10.11. 22   

Наказ  про зарахування  17.11.22 17.11.22 

 


