
ЕТАПИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  
ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА 

за спеціальностями 073 Менеджмент та 053 Психологія  
денної та заочної форми навчання на 2022 рік 

 
для ОКР МАГІСТР (СПЕЦІАЛІСТ) 

 
16 серпня – 23 серпня  

Прийом заяв і документів від вступників, які беруть участь у 
конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної 
співбесіди з іноземної мови та фахового іспиту в КЗ СОІППО 
(в електронній або паперовій формі) 

25 серпня – 31 серпня 
Індивідуальні усні співбесіди з іноземної мови в КЗСОІППО замість 
магістерського тесту навчальної компетентності 

16 вересня – 19 вересня 
Проведення вступних випробувань в КЗ СОІППО 

20 вересня  
Оприлюднення рейтингових списків вступників 

20 вересня – 25 вересня до 18:00 
Виконання вимог до зарахування вступниками (подача оригіналів 
документів) 

26 вересня 
Наказ про зарахування вступників на навчання 

До 30 листопада 
Додатковий набір на навчання (за наявності вакантних місць та 
відповідного рішення Приймальної комісії) 

 

 

ЕТАПИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  
ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 
денної та заочної форми навчання на 2022 рік 

 
для ОКР БАКАЛАВР, МАГІСТР (СПЕЦІАЛІСТ) 

 
16 серпня – 15 вересня до 18:00 

Прийом заяв і документів від вступників, які беруть участь у 
конкурсному відборі за результатами фахового іспиту в КЗ СОІППО 
(в електронній або паперовій формі) 

16 вересня – 19 вересня 
Проведення фахового іспиту в КЗ СОІППО 

20 вересня  
Оприлюднення рейтингового списку вступників 

20 вересня – 25 вересня до 18:00 
Виконання вимог до зарахування вступниками (подача оригіналів 
документів) 

26 вересня 
Наказ про зарахування вступників на навчання 
 

До 30 листопада 
Додатковий набір на навчання (за наявності вакантних місць та 
відповідного рішення Приймальної комісії) 

 

  



ЕТАПИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  
ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА 

за спеціальностями 073 Менеджмент та 053 Психологія  
денної та заочної форми навчання на 2022 рік 

 
для ОКР БАКАЛАВР 

 
27 червня - 18 липня до18:00 

Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної 
компетентності 
 

з 01 серпня  
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 
документів 
 

10 серпня - 17 серпня  
Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності 
(за графіком УЦОЯО) 
 

7 вересня - 10 вересня  
Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності 
(за графіком УЦОЯО) 
 

16 серпня – 15 вересня до 18:00 
Прийом заяв і документів від вступників, які беруть участь у 
конкурсному відборі за результатами магістерського тесту 
навчальної компетентності та фахового іспиту в КЗ СОІППО 
(в електронній або паперовій формі) 
 

16 вересня – 19 вересня 
Проведення фахового іспиту в КЗ СОІППО 
 

20 вересня  
Оприлюднення рейтингових списків вступників 
 

20 вересня – 25 вересня до 18:00 
Виконання вимог до зарахування вступниками (подача оригіналів 
документів). 
 

26 вересня 
Наказ про зарахування вступників на навчання. 
 

До 30 листопада 
Додатковий набір на навчання (за наявності вакантних місць та 
відповідного рішення Приймальної комісії) 
 
 
 

 


