
ЕТАПИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  ДЛЯ ЗДОБУТТЯ 

СТУПЕНЯ МАГІСТРА 

(спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та 

адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та 

адміністрування», 29 «Міжнародні відносини») 

2022 рік 
 

27 червня – 18 липня до 1800 

Реєстрація вступників для складання магістерського комплексного 

тесту та магістерського тесту навчальної компетентності  

 

 з 01 серпня  
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів  

 

10 серпня – 17 серпня 
Основна сесія магістерського комплексного тесту та магістерського 

тесту навчальної компетентності за графіком УЦОЯО 

 

07 вересня – 10 вересня  
Додаткова сесія магістерського комплексного тесту та магістерського 

тесту навчальної компетентності за графіком УЦОЯО 

 

16 серпня – 23 серпня до 18:00 
Прийом заяв і документів від вступників, які здобули ступінь магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на навчання за рахунок 

коштів фізичних та юридичних осіб і беруть участь у конкурсному 

відборі за результатами вступних іспитів в НаУКМА (тільки в 

паперовій формі) 

 

16 серпня – 15 вересня до 18:00 
Прийом заяв і документів в електронній формі від вступників, які 

беруть участь у конкурсному відборі за результатами магістерського 

комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності 

або тільки фахового іспиту в НаУКМА 

 

25 серпня – 31 серпня  
Індивідуальні усні співбесіди з іноземної мови в НаУКМА замість 

магістерського тесту навчальної компетентності (для осіб, зазначених в 

розділі VIII п. 10) 

 

16 вересня – 19 вересня  
Проведення фахових вступних випробувань у НаУКМА 

 

 



20 вересня  
Надання рекомендацій для зарахування на навчання за державним 

замовленням 

  

20 вересня – 24 вересня до 18:00 
Виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до 

зарахування за державним замовленням (подача оригіналів документів) 

 

20 вересня – 27 вересня до 18:00 
Прийом заяв і документів на навчання за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб від вступників, не рекомендованих до зарахування на 

навчання за державним замовленням 

 

25 вересня  
Наказ про зарахування вступників на навчання за державним 

замовленням 

 

28 вересня  
Наказ про зарахування вступників на навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб 

 

до 07 жовтня 
Переведення на вакантні місця державного замовлення вступників, які 

зараховані на навчання на кошти фізичних та юридичних осіб 

 

до 30 листопада 
Додатковий набір на навчання (за наявності вакантних місць та 

відповідного рішення Приймальної комісії) за рахунок коштів фізичних 

та юридичних осіб 

 

 

 

ЕТАПИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  ДЛЯ ЗДОБУТТЯ 

СТУПЕНЯ МАГІСТРА 

(спеціальності галузей знань 03 «Гуманітарні науки»,  

09 «Біологія», 10 «Природничі науки»,  

11 «Математика та статистика», 12 «Інформаційні 

технології», 22 «Громадське здоров’я» 23 «Соціальна робота») 

 

2022 рік 
 

з 01 серпня  
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів  

 

 



16 серпня – 15 вересня до 18:00 
Прийом заяв і документів в електронній формі від вступників, які 

беруть участь у конкурсному відборі за результатами фахового 

вступного випробування 

 

16 вересня – 19 вересня  
Проведення фахових вступних випробувань у НаУКМА 

 

не пізніше 20 вересня  
Надання рекомендацій для зарахування на навчання за державним 

замовленням 

  

20 вересня – 24 вересня до 18:00 
Виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до 

зарахування за державним замовленням (подача оригіналів документів) 

 

20 вересня – 28 вересня до 18:00 
Прийом заяв і документів на навчання за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб від вступників, не рекомендованих до зарахування на 

навчання за державним замовленням 

 

25 вересня  
Наказ про зарахування вступників на навчання за державним 

замовленням 

 

28 вересня  
Наказ про зарахування вступників на навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб 

 

до 07 жовтня 
Переведення на вакантні місця державного замовлення вступників, які 

зараховані на навчання на кошти фізичних та юридичних осіб 

 

до 30 листопада 
Додатковий набір на навчання (за наявності вакантних місць та 

відповідного рішення Приймальної комісії) за рахунок коштів фізичних 

та юридичних осіб 

 

 

ЕТАПИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  ДЛЯ ЗДОБУТТЯ 

СТУПЕНЯ МАГІСТРА ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ ТА  

ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА  

(на україномовних програмах) 

2022 рік 

 

01 серпня – 30 жовтня  



Прийом заяв і документів вступників, але не пізніше 15 вересня для 

тих, хто претендує на зарезервовані місця 

 

25 серпня – 30 жовтня  
Проведення вступних іспитів у формі співбесід/тестів, але не пізніше 

31 серпня для тих, хто претендує на зарезервовані місця 

  
 

25 серпня – 30 жовтня 
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних 

осіб, але не пізніше 20 вересня для тих, хто претендує на зарезервовані 

місця 

 

 

ЕТАПИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  ДЛЯ ЗДОБУТТЯ 

СТУПЕНЯ МАГІСТРА ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ ТА  

ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА  

(на англомовних програмах) 

2022 рік 
 

 

01 серпня – 30 жовтня  
Прийом заяв і документів вступників 

 

01 серпня – 30 жовтня  
Проведення вступних іспитів 

  
 

01 серпня – 30 жовтня  
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

 


