Вступна кампанія 2022. Дорожня карта вступника
на 1 курс ОС “Магістр”

План дій абітурієнта
1.ЄВІ/ЄФВВ

2.Подача
заяв

3.Подача
документів

• Зареєструватись на складання ЄВІ/ЄФВВ
• Скласти ЄВІ/ЄФВВ

• Зареєструвати електронний кабінет
• Подати електронні заяви
• Знайти себе в рейтингових списках
рекомендованих до зарахування
• Подати оригінали документів про освіту

ЄВІ та ЄФВВ-2022
Для вступу в 2022 році приймаються результати ЄВІ 2020-2022 років.
Просимо звернути увагу, що для вступу за спеціальностями галузі знань
05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та
адміністрування», 08 «Право», окрім ЄВІ, необхідно скласти ЄФВВ.
Для реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ необхідно звернутись до Приймальної
комісії університету з 26 квітня по 17 травня 2022 року. Для успішної
реєстрації необхідно:
• заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення
екзаменаційного листка (заповнюється на місці);
• документ, що посвідчує особу (паспорт);
• облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер
облікової картки платника податків);
• довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення
навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які
завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не
вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
• документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньокваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих
роках);
• фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із
зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
• медичний висновок за формою первинної облікової документації 0863/о (у разі потреби створення особливих умов для складання
ЄВІ/ЄФВВ).

ЄВІ та ЄФВВ - 2022

Після успішної реєстрації абітурієнт отримає
екзаменаційний листок на якому є № і PIN-код, що
дає змогу зайти в особистий «Кабінет учасника
ЄВІ/ЄФВВ» на сайті УЦОЯО:
https://zno.testportal.com.ua/master/login
В «Кабінеті учасника ЄВІ/ЄФВВ» розміщена
інформація про час і місце проведення вступного
випробування. На іспит необхідно взяти з собою
паспорт, екзаменаційний листок і ручку чорного
кольору. Після успішного проходження ЄВІ/ЄФВВ
(результати будуть розміщені в «Кабінеті учасника
ЄВІ/ЄФВВ»), необхідно створити електронний
кабінет вступника на сайті ЄДЕБО для подачі
електронних заяв: https://vstup.edbo.gov.ua/. Якщо
не вдається зареєструвати електронний кабінет чи
подати електронну заяву, звертайтесь до
Приймальної комісії.

Факультет Економіки та менеджменту

Спеціальність
024 Хореографія

ЄВІ /ЄФВВ та вступні іспити

Бали (мінімальна кількість,
конкурсний бал за шкалою 100-200)

1.ЄВІ
2.Фаховий іспит в університеті

100
100

1.ЄВІ
2.ЄФВВ

100
100

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент (менеджмент, менеджмент
безпеки підприємства, логістика, менеджмент
готельно-ресторанного бізнесу)

075 Маркетинг (маркетинг, електронний маркетинг)

Факультет інформаційних систем і технологій
Спеціальність
122 Комп’ютерні науки
125 Кібербезпека

ЄВІ /ЄФВВ та вступні іспити
1.ЄВІ
2.Фаховий іспит в університеті

Бали (мінімальна кількість,
конкурсний бал за шкалою 100-200)

100
100

Юридичний факультет
Спеціальність

ЄВІ /ЄФВВ та вступні іспити

Бали (мінімальна кількість,
конкурсний бал за шкалою 100-200)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа

1.ЄВІ
2.Фаховий іспит в університеті

100
100

053 Психологія

1.ЄВІ
2.ЄФВВ

100
100

081 Право

1.ЄВІ
2.ЄФВВ

100
100

Коли подавати електронні заяви і документи на денну
форму

14.07.-22.07.2022

Рекомендація на
зарахування
(денна форма):
27.07.2022

12.09.-26.09.2022

29.09.2022

Подача заяв
(денна форма):

Зарахування на
денну форму
навчання
проводиться до
30.09.2022

Коли подавати електронні заяви і документи на
заочну форму

14.07.-22.07.2022

Рекомендація на
зарахування
(заочна форма):
27.07.2022

12.09.-07.10.2022

15.10.2022

25.10-18.11.2022

26.11.2022

Подача заяв
(заочна форма):

Зарахування на
заочну форму
навчання
проводиться до
30.11.2022

Які документи необхідні для подачі
• паспорт; витяг з Єдиного
державного демографічного
реєстру або довідку про реєстрацію
місця проживання;
• ідентифікаційній код;
• військовий квиток або посвідчення
про приписку – для
військовозобов'язаних;
• документ державного зразка
(оригінал) про освіту (диплом
бакалавра, магістра чи спеціаліста);
• Екзаменаційний листок ЄВІ/ЄФВВ;
• чотири кольорові фотокартки
розміром 3 х 4 см.

