Вступ до магістратури для осіб, що вступають на основі єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та
єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) (за спеціальностями галузей знань 05
«Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28
«Публічне управління та адміністрування» , 29 «Міжнародні відносини»)
Очна та заочна форми
навчання
26 квітня – 17 травня до 18:00
20 червня – 01 липня
22 червня

Етапи вступної кампанії

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ
Основна сесія ЄФВВ
Основна сесія ЄВІ
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження
01 липня – 22 липня до 18:00 документів для вступників, які склали ЄВІ у 2020 та 2021
роках
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження
13 липня – 22 липня до 18:00
документів для вступників, які склали ЄВІ у 2022 році
15 липня – 22 липня до 18:00 Прийом заяв та документів
Оприлюднення рейтингового списку та списку осіб,
02 серпня
рекомендованих до зарахування на бюджет
не пізніше 18:00
08 Подання оригіналів документів вступниками до зарахування
серпня
на бюджет
09 серпня
Зарахування на бюджет
Оприлюднення рейтингового списку та списку осіб,
09 серпня
рекомендованих до зарахування на контракт
до 30 вересня
Зарахування на контракт
Вступ до магістратури для осіб, що вступають на основі єдиного вступного іспиту та (ЄВІ)
та фахового вступного випробування (крім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне
управління та адміністрування» , 29 «Міжнародні відносини»)
Очна та заочна форми
навчання
26 квітня – 17 травня до 18:00
22 червня
01 липня – 22 липня до 18:00
13 липня – 22 липня до 18:00
15 липня – 22 липня до 18:00
24 липня – 30 липня
02 серпня
не пізніше 18:00 08 серпня
09 серпня
09 серпня
до 30 вересня

Етапи вступної кампанії
Реєстрація на ЄВІ
Основна сесія ЄВІ
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження
документів для вступників, які склали ЄВІ у 2020 та 2021
роках
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження
документів для вступників, які склали ЄВІ у 2022 році
Прийом заяв та документів
Фахове вступне випробування
Оприлюднення рейтингового списку та списку осіб,
рекомендованих до зарахування на бюджет
Подання оригіналів документів вступниками до зарахування
на бюджет
Зарахування на бюджет
Оприлюднення рейтингового списку та списку осіб,
рекомендованих до зарахування на контракт
Зарахування на контракт

Вступ до магістратури для осіб, що вступають на основі вступних іспитів, які проводить
університет відповідно п. 13 розділу VІІІ Правил прийому
Очна та заочна форми
навчання
13 червня – 16 червня до
18:00

Етапи вступної кампанії
Прийом заяв та документів

Проведення університетом вступних випробувань за
розкладом основної сесії ЄВІ та ЄФВВ
Фахове вступне випробування (при вступі на спеціальності
24 липня – 30 липня
для яких не передбачено ЄФВВ)
Оприлюднення рейтингового списку та списку осіб,
02 серпня
рекомендованих до зарахування на бюджет
Подання оригіналів документів вступниками до зарахування
не пізніше 18:00 08 серпня
на бюджет
09 серпня
Зарахування на бюджет
Оприлюднення рейтингового списку та списку осіб,
09 серпня
рекомендованих до зарахування на контракт
до 30 вересня
Зарахування на контракт
Вступ до магістратури на контракт для осіб на основі ступеня магістра (ОКР «Спеціаліст»)
відповідно п. 14 розділу VІІІ Правил прийому
20 червня – 01 липня

Очна та заочна форми
навчання
15 липня – 22 липня до 18:00
24 липня – 30 липня
09 серпня
до 30 вересня

Етапи вступної кампанії
Прийом заяв та документів
Вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне
випробування
Оприлюднення рейтингового списку та списку осіб,
рекомендованих до зарахування на контракт
Зарахування на контракт

