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4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить 

університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання за освітнім 

ступенем магістра за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»   для 

вступників на основі здобутого ступеня освіти, а також для вступу осіб, які 

здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на 

навчання для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями,  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  
5 серпня 2020 року 5 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів  
22 серпня 2020 року 22 серпня 2020 року 

Строки проведення університетом 

вступних випробувань 

 

з 23 серпня по  

29 серпня 

 

23 серпня по  

29 серпня 

Оприлюднення списку 

рекомендованих до зарахування  

 

не пізніше 01 вересня 

 

не пізніше 01 вересня 

Виконання вступниками вимог 

для зарахування  

до 17.00 години  

06 вересня 

до 17.00 години  

06 вересня 

Зарахування вступників  

              за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб у два етапи 

 

не пізніше 11 вересня 

та 30 листопада 

 

не пізніше 11 вересня та 

30 листопада 

 

5. 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» для вступників на основі освітнього ступеня бакалавра проводиться в 

такі строки: 

Етапи вступної кампанії для 

вступників за освітнім ступенем 

магістра 

Термін проведення 

Денна форма 

 навчання 

Заочна форма 

навчання 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників та завантаження 

необхідних документів 
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                             починається 01 серпня 2020 року 01 серпня 2020 року 

Реєстрація вступників для 

складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 

                 розпочинається 

                 закінчується 

 

 

 

12 травня 

о 18 годині 05 червня 

 

 

 

12 травня 

о 18 годині 05 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   

 

 

 

12 травня 

о 18 годині 05 червня 

 

 

01 липня 2020 року 

 

 

 

12 травня 

о 18 годині 05 червня 

 

 

01 липня 2020 року 

Прийом заяв та документів від 

осіб, які вступають на основі 

результатів ЄВІ з іноземної мови 

                 розпочинається 

                 закінчується 

 

 

05 серпня 2020 року 

22 серпня 2020 року 

0  

1  

2  

3 05 серпня 2020 року 

4 22 серпня 2020 року 

Проведення університетом 

фахових вступних випробувань 

 

з 23 серпня по  

26 серпня 

 

з 23 серпня по  

26 серпня  

Надання рекомендацій для 

зарахування за державним 

замовленням 

 

не пізніше 01 вересня 

 

не пізніше 01 вересня 

Виконання вступниками вимог 

для зарахування на місця   

державного замовлення 

 

до 18.00 години  

6 вересня 

 

до 18.00 години  

10 вересня 

Зарахування вступників  

        за державним замовленням 

        за кошти фізичних та 

юридичних осіб у два етапи 

 

11 вересня  

не пізніше 15 вересня та 

30 листопада 

 

11 вересня  

не пізніше 15 вересня 

та 30 листопада 

*  замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про 

завершення навчання; 

    документи приймаються тільки в паперовій формі. 

 6. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови, порядок його організації та проведення здійснюються 

відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що 

проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення 
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зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) 

рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 26 квітня 2019 року за №446/33417. 

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються 

відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу 

на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої 

освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). 

Відповідні вступні іспити з іноземної мови в Харківському національному 

економічному університеті імені Семена Кузнеця, визначених цими 

Правилами, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту 

за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром 

оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає 

матеріали для проведення у закладі вищої освіти вступних іспитів з іноземної 

мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня 

проведення іспиту. 

 7. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (крім 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки») на основі здобутого ступеня 

вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста  Харківським 

національним економічним університетом імені Семена Кузнеця можуть 

встановлюватись додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 

межах з 15 вересня по 30 листопада. При цьому використовуються результати 

єдиного вступного іспиту (включаючи спеціально організовану сесію єдиного 

вступного іспиту), або результати фахового вступного випробування та/або 

вступного іспиту з іноземної мови, складених у ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 

передбачених цими Правилами випадках. 

 Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 

вересня. 

 8. Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця може передбачати проведення вступних випробувань та зараховувати 

на навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в декілька етапів (у тому 

числі до дати закінчення прийому документів в 2020 році) на небюджетні 

конкурсні пропозиції виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

умови зарахування таких вступників до 30 листопада 2020 року. У разі якщо 

такі конкурсні пропозиції згідно Умов прийому передбачають складання 
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єдиного вступного іспиту, вступники можуть за їх вибором або подати 

результат єдиного вступного іспиту або скласти відповідний вступний іспит в 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 


