
V. Строки прийому заяв та документів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

 

5.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ГІІМ, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня 

магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за всіма формами здобуття 

освіти, крім спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (035 Філологія) 

та 05 «Соціальні та поведінкові науки» (053 Психологія) проводиться в такі 

строки: 

 

014 Середня освіта 

 
 

Етапи вступної кампанії 

Денна та заочна форма 

здобуття освіти за 

державним замовленням 

Денна та заочна форма 

здобуття освіти за кошти 

юридичних та/або 

фізичних осіб 

Початок прийому заяв та документів 05 серпня 2020 року 05 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів 22 серпня 2020 року 05 жовтня 2020 року 

Строки проведення закладом вищої 

освіти вступних випробувань 

з 18 до 26 серпня  

2020 року 

у декілька сесій: 

07 – 12 серпня 2020 року 

01 – 05 вересня 2020 року 

21 – 23 вересня 2020 року 

06 – 07 жовтня 2020 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників 

до 01 вересня 2020 року 17 серпня 2020 року 

07 вересня 2020 року 

24 вересня 2020 року 

08 жовтня 2020 року 

Термін для вступників, які отримали 

рекомендації, щодо виконання вимог до 

зарахування 

до 18.00  

06 вересня 2020 року 

19 серпня 2020 року 

08 вересня 2020 року 

25 вересня 2020 року 

09 жовтня 2020 року 

Терміни зарахування вступників 11 вересня 2020 року У декілька сесій:  

21 серпня 2020 року 

09 вересня 2020 року 

26 вересня 2020 року 

10 жовтня 2020 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ГІІМ, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня 

магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за всіма формами здобуття 

освіти за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (035 Філологія) 

та 05 «Соціальні та поведінкові науки» (053 Психологія) проводиться в такі 

строки: 
Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма здобуття освіти 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів  

починається 01 серпня 

2020 року 
Реєстрація вступників для складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови 

розпочинається 12 травня та  

закінчується о 18.00. 06 червня 2020 року  
Початок прийому заяв та документів 05 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів 22 серпня 2020 року 

Строки проведення закладом вищої освіти 

фахових вступних випробувань 

з 18 серпня 

до 26 серпня 2020 року 
Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників за державним замовленням 

до 01 вересня 2020 року 

Термін для вступників, які отримали 

рекомендації, щодо виконання вимог до 

зарахування за державним замовленням 

до 18.00  

06 вересня 2020 року 

Терміни зарахування вступників 

- за державним замовленням 

- за кошти юридичних та/або фізичних осіб 

 

11 вересня 2020 року 

не пізніше 16 жовтня 2019 року 

 

 5.5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ГІІМ, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня 

магістра на основі здобутого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста за всіма формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (035 

Філологія) та 05 «Соціальні та поведінкові науки» (053 Психологія) проводиться в 

такі строки: 
Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма здобуття освіти 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів  

починається  

01 серпня 2020 року 

Початок прийому заяв та документів 20 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів 25 вересня 2020 року 

Строки проведення закладом вищої освіти фахових 

вступних випробувань 

у декілька сесій: 

09 – 12 вересня 2020 року; 

26 – 29 вересня 2020 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

15 вересня 2020 року; 

30 вересня 2020 року 
Термін для вступників, які отримали рекомендації, 

щодо виконання вимог до зарахування  

17 вересня 2020 року; 

01 жовтня 2020 року 

Терміни зарахування вступників 

за кошти юридичних та/або фізичних осіб 

18 вересня 2020 року; 

02 жовтня 2020 року 
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