
КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
 

1. Вступ на перший курс для здобуття освітнього ступеня 
БАКАЛАВРА на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 
ОСВІТИ: 

 

Етапи вступної кампанії 

ОС «БАКАЛАВР» 
ДЕННА та ЗАОЧНА форма здобуття освіти 

Основний набір Додатковий набір  
Реєстрація на НМТ1, початок прийому заяв і документів 

Реєстрація для складання НМТ  
(для тих, хто не зареєструвався в 
основний період реєстрації (для участі в 
додаткових сесіях)) 

з 10 червня по 20 червня 2022 р. 

Реєстрація електронних кабінетів 
вступників, завантаження необхідних 
документів (в т.ч. мотиваційних листів) 

з 01 липня по 31 жовтня 2022 р. 

Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 р. 24 серпня 2022 р. 

Закінчення прийому заяв  і документів 
– для осіб, які мають право вступати 
на основі індивідуальної усної  
співбесіди 

08 серпня 2022 р. - 

– для осіб, які вступають за 
результатами НМТ або мотиваційного 
листа 

23 серпня 2022 р. 06 вересня 2022 р. 

Проведення вступних випробувань 
Терміни проведення індивідуальних 
усних співбесід 

09 – 16 серпня 2022 р. - 

Терміни проведення НМТ 
основна сесія: 18 липня –10 серпня 2022 р. 
додаткова сесія: 16 серпня – 20 серпня 2022 р. 

спеціальна сесія: 12 вересня –16 вересня 2022 р. 
Оприлюднення рейтингового списку 

Оприлюднення списків осіб, 
рекомендованих до зарахування за 
результатами індивідуальної усної 
співбесіди  

до 12:00  
17 серпня 2022 р. 

- 

Оприлюднення списків осіб, які 
вступають за результатами НМТ або  
мотиваційного листа 

до 18:00 
29 серпня 2022 р. 

до 07 вересня 2022 р. 

 Виконання вступниками вимог до зарахування 
Виконання вимог до зарахування 
особами, рекомендованими до 
зарахування за результатами 
індивідуальної усної співбесіди 

не пізніше 10:00  
20 серпня 2022 р. 

- 

Виконання вимог до зарахування 
особами, які вступають за 
результатами НМТ або  
мотиваційного листа 

не пізніше 18:00  
06 вересня 2022 р. 

до 15 вересня 2022 р. 

Зарахування вступників 
Зарахування осіб, рекомендованих до 
зарахування за результатами 
індивідуальної усної співбесіди 

не пізніше 15:00  
22 серпня 2022 р. 

- 

Зарахування осіб, які вступають за 
результатами НМТ або  
мотиваційного листа 

не пізніше  
19 вересня 2022 р. 

не пізніше 
19 вересня 2022 р. 

                                                             
1 НМТ – Національний мультипредметний тест – комп’ютерний онлайн-тест, що складатиметься з 

трьох блоків:  українська мова, математика та історія України 



2. Вступ на перший курс (зі скороченим строком навчання) для 
здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, 
освітньо-професійного ступеня ФАХОВОГО МОЛОДШОГО 

БАКАЛАВРА, освітнього ступеня МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА:  
 

Етапи вступної кампанії 

ОС «БАКАЛАВР» 
ДЕННА та ЗАОЧНА форма здобуття освіти 

Основний набір Додатковий набір  

Реєстрація електронних 
кабінетів вступників, 
завантаження необхідних 
документів (в т.ч. мотиваційних 
листів) 

з 01 липня по 31 жовтня 2022 р. 

Початок прийому заяв та 
документів 

29 липня 2022 р. 24 серпня 2022 р. 

Закінчення прийому заяв  і 
документів 

23 серпня 2022 р. 06 вересня 2022 р. 

Терміни проведення НМТ 
основна сесія: 18 липня –10 серпня 2022 р. 
додаткова сесія: 16 серпня – 20 серпня 2022 р. 

спеціальна сесія: 12 вересня –16 вересня 2022 р. 

Оприлюднення списків осіб, 
рекомендованих до 
зарахування 

до 07 вересня 2022 р. до 07 вересня 2022 р. 

Виконання вимог до 
зарахування 

до 15 вересня 2022 р. до 15 вересня 2022 р. 

Зарахування 
не пізніше  

19 вересня 2022 р. 
не пізніше  

19 вересня 2022 р. 

 
 

 
  



3. Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА на 
основі здобутого освітнього ступеня БАКАЛАВРА: 
 

Етапи вступної кампанії 
ОС «МАГІСТР» 

ДЕННА та ЗАОЧНА форма здобуття освіти 

Реєстрація, прийом заяв і документів 

Реєстрація вступників для 
складання  МТНК2 

з 27 червня до 18 липня 2022 р. 

Реєстрація електронних 
кабінетів вступників, 
завантаження необхідних 
документів (в т.ч. 
мотиваційних листів) 

з 01 серпня по 31 жовтня 2022 р. 

Початок прийому заяв та 
документів  

16 серпня  2022 р. 

Закінчення прийому заяв  і 
документів 

15 вересня 2022 р. 

Проведення вступних випробувань 

Проведення МТНК  
основна сесія: з 10 серпня до 17 серпня 

додаткова сесія: з 07 вересня до 10 вересня 
спеціально організована сесія: вересень – жовтень 

Проведення фахових 
вступних іспитів 

16 вересня – 19 вересня 2022 р. 

Оприлюднення списків, виконання вимог, зарахування 

Оприлюднення списків осіб, 
рекомендованих до 
зарахування  

до 20 вересня 2022 р. 
 

Виконання вимог до 
зарахування 

до 27 вересня 2022 р. 

Зарахування вступників до 30 вересня 2022 р. 

 
 
 
 

 

 

  

                                                             
2 МНТК – Магістерський тест навчальної компетентності – передбачений для вступу на навчання 

для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями 
051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» 



 

4. Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА на 
основі здобутого освітнього ступеня МАГІСТРА (освітньо-
кваліфікаційного рівня СПЕЦІАЛІСТА): 

 

Етапи вступної кампанії 
ОС «МАГІСТР» 

ДЕННА та ЗАОЧНА форма здобуття освіти 

Реєстрація, прийом заяв і документів 

Реєстрація електронних 
кабінетів вступників, 
завантаження необхідних 
документів (в т.ч. 
мотиваційних листів) 

з 01 серпня по 31 жовтня 2022 р. 

Початок прийому заяв та 
документів  

16 серпня  2022 р. 

Закінчення прийому заяв  і 
документів 

23 серпня 2022 р. 

Проведення вступних випробувань 

Проведення індивідуальних 
усних співбесід з іноземної 
мови (замість МТНК) 

з 25 серпня до 31 серпня 2022 р. 

Проведення фахових 
вступних іспитів 

16 вересня – 19 вересня 2022 р. 

Оприлюднення списків, виконання вимог, зарахування 

Оприлюднення списків осіб, 
рекомендованих до 
зарахування  

до 20 вересня 2022 р. 

Виконання вимог до 
зарахування 

до 27 вересня 2022 р. 

Зарахування вступників до 30 вересня 2022 р. 

 
 


