
Строки прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

Порядок роботи приймальної комісії 

З 01.06.2019р. по 30.09.2019р.: 

Понеділок – п'ятниця 9.00 – 17.00  

16.07.2019 р., 22.07.2019 р., 31.07.2019р. та 04.08.2019 р. з 9.00 – 18.00 

Субота 9.00 – 13.00  

Неділя – вихідний 

У разі необхідності приймальна комісія може прийняти рішення про 

зміну графіка її роботи, яке буде оприлюднене на інформаційних стендах 

приймальної комісії та на веб-сайті www.hneu.edu.ua університету. 

 

 Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить 

університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання за освітнім 

ступенем магістра за всіма спеціальностями, крім 011 «Освітні, педагогічні 

науки», 186 «Видавництво та поліграфія» та 232 «Соціальне забезпечення»   

для вступників на основі здобутих ступенів вищої освіти бакалавра та магістра 

або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії для 

вступників за освітнім 

ступенем магістра 

Термін проведення 

Денна форма 

 навчання 

Заочна форма 

навчання 

Реєстрація вступників для 

складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 

                 розпочинається 

                 закінчується 

 

 

 

13 травня 

о 18 годині 03 червня 

 

 

 

13 травня 

о 18 годині 03 червня 

Прийом заяв та документів* від 

осіб, які звільнені від складання 

єдиного іспиту з іноземної мови 

                 розпочинається 

                 закінчується 

Складання вступного іспиту з 

іноземної мови в ХНЕУ ім.       

С. Кузнеця   

 

 

 

17 червня 2019 року 

25 червня 2019 року 

 

02 липня 2019 року 

 

 

 

17 червня 2019 року 

25 червня 2019 року 

 

02 липня 2019 року 

Початок прийому заяв та 

документів  

 

10 липня 2019 року 

0  

1 10 липня 2019 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів для осіб 

 

23 липня 2019 року 

 

23 липня 2019 року 

Строки проведення 

університетом фахових 

вступних випробувань 

 

24 липня–26 липня 

 

24 липня–26 липня 

Термін оприлюднення списку 

рекомендованих до зарахування 

не пізніше 12.00 

години 28 липня 

не пізніше 12.00 

години 28 липня 

Термін виконання вступниками 

вимог до зарахування на місця   

 

до 17.00 години  

 

до 17.00 години  



державного замовлення 01 серпня 01 серпня 

Термін зарахування вступників  

        за державним замовленням 

        за кошти фізичних та 

юридичних осіб у два етапи 

 

02 серпня  

не пізніше 05 серпня 

та 30 вересня 

 

02 серпня  

не пізніше 05 серпня 

та 30 листопада 

*  замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка 

про завершення навчання 
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови, порядок його організації та проведення здійснюється 

відповідно до законодавства. 

 

 Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить 

університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання за освітнім 

ступенем магістра за спеціальностями: 011 «Освітні, педагогічні науки», 186 

«Видавництво та поліграфія» та 232 «Соціальне забезпечення»   для 

вступників на основі здобутих ступенів вищої освіти бакалавра та магістра або 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться в такі строки:  

 

Етапи вступної кампанії для 

вступників за освітнім 

ступенем магістра 

Термін проведення 

Денна форма навчання Заочна форма 

навчання 

Початок прийому заяв та 

документів  

 

10 липня 2019 року 

 

10 липня 2019 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів  

 

23 липня 2019 року 

 

23 липня 2019 року 

Строки проведення 

університетом фахових 

вступних випробувань 

 

24 липня–29 липня 

 

24 липня–29 липня 

Термін оприлюднення списку 

рекомендованих до зарахування 

не пізніше 12.00 

години 01 серпня 

не пізніше 12.00 

години 01 серпня 

Термін виконання вступниками 

вимог до зарахування на місця   

державного замовлення 

 

до 17.00 години  

04 серпня 

 

до 17.00 години  

04 серпня 

Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця може передбачати проведення вступних випробувань та зараховувати 

на навчання вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) в декілька етапів (у тому числі до дати закінчення прийому 

документів в 2019 році) на окремі магістерські програми виключно за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб (окрім тих магістерських програм, для вступу 

на які цими Правилами прийому передбачено обов’язковість складання 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови) за умови зарахування таких 

вступників до 30 листопада 2019 року. 
 

 


