Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання вступників
за ступенем магістра
Прийом заяв і документів, вступні іспити, фахові вступні випробування,
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня
магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої
освіти, проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
у 2021 році

Денна та заочна форми
здобуття освіти

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту
11 травня – 03 червня
(ЄВІ) з іноземної мови
не пізніше 18.00
Допомога у створенні та реєстрація електронних
Початок – 01 липня
кабінетів вступників, завантаження необхідних
Закінчення – 22 липня
документів
15 липня – 23 липня
Прийом заяв та документів в електронній формі
включно до 18.00
Прийом заяв та документів у паперовій формі для тих,
15 липня – 23 липня
хто має таке право (відповідно до пункту 6.1. розділу
включно до 17.00
VI цих Правил)
Проведення основної сесії (ЄВІ) з іноземної мови
30 червня
У строки, встановлені
Проведення додаткової сесії (ЄВІ) з іноземної мови
Українським центром
оцінювання якості освіти
Проведення вступного іспиту з іноземної мови, для
тих хто має таке право (відповідно до пунктів 8.1230 червня
8.13 розділу VIII цих Правил )
Проведення фахового вступного випробування, для
19 липня – 30 липня
вступників, які вже складали єдиний вступний іспит
включно
(ЄВІ) з іноземної мови
Термін оприлюднення рейтингових списків
вступників з повідомленням про отримання чи
02 серпня
неотримання ними права здобувати ступінь магістра
не пізніше 17.00
за державним замовленням
і за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Виконання вимог до зарахування (подання
не пізніше
оригіналів документів) вступників,
07 серпня до 18.00
рекомендованих здобувати ступінь магістра за
державним замовленням і за кошти фізичних та/або
юридичних осіб
Терміни зарахування вступників
12 серпня
за державним замовленням
Терміни зарахування вступників
не пізніше
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
30 серпня
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У разі наявності вільних місць ліцензованого обсягу НУФВСУ може
оголошувати додатковий набір для здобуття ступеня магістра на заочну форму
здобуття освіти до 30 вересня 2021 року.

