СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВСТУПУ НА 1 КУРС БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ ТА
МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА
(на основі повної загальної середньої освіти)

Етапи вступної кампанії

ІІ термін (тільки на місця за
кошти фізичних та юридичних
осіб)

Початок прийому заяв та документів

10 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів для
осіб, які співбесіду або складають вступні
іспити, що проводить ХНАУ
ім. В.В. Докучаєва
Закінчення прийому заяв та документів від
осіб, які вступають тільки на основі ЗНО
Строки проведення ХНАУ ім. В.В.
Докучаєва співбесід
Строки проведення ХНАУ ім. В.В.
Докучаєва вступних іспитів
Надання рекомендацій до зарахування,
оприлюднення списку рекомендованих та
зарахування вступників, які вступають на
місця за кошти фізичних або юридичних

22 жовтня
28 жовтня
23-28 жовтня
23-28 жовтня
не пізніше
1 листопада

СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВСТУПУ НА ОСНОВІ ОКР «МОЛОДШОГО
СПЕЦІАЛІСТА» ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА
Етапи вступної кампанії
Прийом заяв та документів
Строки проведення вищим
навчальним закладом фахових
вступних випробувань
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування
Зарахування вступників за рахунок
цільових пільгових державних
кредитів, за кошти фізичних та
юридичних осіб

ІІ термін (тільки на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб)
10 жовтня
по 28 жовтня
з 29 жовтня
по 31 жовтня
не пізніше
01 листопада
не пізніше
01 листопада

Для вступу на спеціальності 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування,
072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент,
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 075 Маркетинг
подається сертифікат ЗНО з української мови та літератури 2019 або 2018 або
2017 або 2016 року.

СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ
крім спеціальностей:
051 Економіка, 071 Облік і оподаткування,
072 Фінанси, банківська справа та страхування,
073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля
біржова діяльність, 281 Публічне управління
адміністрування.
Етапи вступної кампанії

та
та

ІІ термін (тільки на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб)

Прийом заяв та документів
Строки проведення вищим навчальним
закладом фахових вступних іспитів та
випробувань
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування та
зарахування

з 10 жовтня
по 24 жовтня
з 25 жовтня
по 31 жовтня
не пізніше
01 листопада

СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ
(для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями 051 Економіка,
071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування,
073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,
281 Публічне управління та адміністрування)
Етапи вступної кампанії

Прийом заяв та документів для осіб, які
вступають на основі результатів єдиного
вступного іспиту та що вступають на основі
диплома спеціаліста або магістра
Прийом заяв та документів для осіб, які
вступають на основі вступного іспиту(пільгові
категорії)
Вступний іспит з іноземної мови що
проводить ХНАУ ім. В.В. Докучаєва для
вступу на основі диплома спеціаліста або
магістра
Строки проведення фахового (додаткового
фахового) вступного випробування
Термін зарахування вступників за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб

ІІ термін (тільки на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб)

з 10 жовтня
по 24 жовтня
з 10 жовтня
по 22 жовтня
з 25 жовтня
по 31 жовтня
з 25 жовтня
по 31 жовтня
не пізніше
01 листопада

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ
(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)































НА ПЕРШИЙ КУРС ОР «БАКАЛАВР»,
«МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»:
сертифікат ЗНО (2017, 2018, 2019 рр.), оригінал та копія
атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту та додаток
до нього, оригінал та копія
4 фотокарток 3х4
ксерокопія паспорта (1,2 сторінки та прописка)
ксерокопія ідентифікаційного коду
картонна папка
2 конверти (1- з маркою по Україні, 1-без марки)
приписне посвідчення або військовий квиток, копія
НА ПЕРШИЙ СКОРОЧЕНИЙ, ДРУГИЙ, ТРЕТІЙ КУРСИ,
(ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ ТЕХНІКУМІВ ТА КОЛЕДЖІВ)
ОР «БАКАЛАВР»:
диплом молодшого спеціаліста та додаток до нього, оригінал та
копія
сертифікат ЗНО (2016, 2017, 2018, 2019 рр.) з української мови
та літератури (для спеціальностей 051, 071, 072, 073, 075, 076),
оригінал та копія
4 фотокартки 3х4
ксерокопія паспорта (1, 2 сторінки та прописка)
ксерокопія ідентифікаційного коду
картонна папка
2 конверти (1- з маркою по Україні, 1-без марки)
приписне посвідчення або військовий квиток, копія
НА ОР «МАГІСТР»:
диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) та додаток до нього,
оригінал та копія
сертифікат та екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з
іноземної мови (ЗНО) (для спеціальностей 051, 071, 072, 073, 076,
281 та вступу на основі диплома бакалавра), оригінал та копія
4 фотокартки 3х4
ксерокопія паспорта (1,2 сторінки та прописка)
ксерокопія ідентифікаційного коду
картонна папка
2 конверти (1- з маркою по Україні, 1-без марки)
приписне посвідчення або військовий квиток, копія

