
ПРОСТО про вступ в ІПО ІФНТУНГ у 2022 році 
 на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

Категорія вступників  
 

(попередньо отриманий ступінь/рівень освіти) 

УМОВИ ВСТУПУ 
для осіб, які вступають на спеціальності галузі знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки» (051 економіка); 
07 «Управління та адміністрування» (071 облік і 
оподаткування;  072 фінанси, банківська справа та 

страхування; 073 менеджмент; 076 підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність) 

для осіб, які вступають на 
інші спеціальності із 
переліку ІФНТУНГ 

 

БАКАЛАВР  
для осіб, які раніше здобули тільки ступінь бакалавра обов’язкова 

реєстрація особистого кабінету вступника (реєстрація електронних 
кабінетів вступників ( https://zno.testportal.com.ua/), завантаження 

необхідних документів розпочинається 1 серпня 

МТНК + ФАХОВИЙ ІСПИТ* 
МОТИВАЦІЙНИЙ 

ЛИСТ 

МАГІСТР, СПЕЦІАЛІСТ 
МТНК або ІСПИТ З ІНОЗ. МОВИ* 

+ 
ФАХОВИЙ ІСПИТ* 

*вступник складає іспит в університеті 
МТНК (магістерський тест навчальної компетентності)  – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 
здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, яка передбачає оцінювання готовності вступника до опанування освітньої програми магістерського рівня, яке 
здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства. Реєстрація вступників для складання МТНК: 27 червня – 18 липня; 
основна сесія МТНК: 10 серпня – 17 серпня; додаткова сесія МТНК: 7 вересня –10 вересня. (https://nung.edu.ua/index.php/department/pryymalna-komisiya/09-
reyestratsiya-na-yevi). 
Фаховий іспит – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої 
освіти, яка передбачає очну або дистанційну (за рішенням закладу освіти) перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі 
здобутих раніше компетентностей 
Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму 
(спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності 
вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію. 

Термін навчання 
1 рік 6 місяців (130 або 110 кредитів в залежності від ступеня спорідненості попередньо отриманого фаху, в 
тому числі 90 кредитів – програма магістерської підготовки, 40 або 20 кредитів – додаткова сертифікатна 
програма) 

Дати прийому на 
навчання 

з 16 серпня 2022р. до 15 вересня 2022р. (перша сесія); 
з 31 жовтня 2022р. до 18 листопада 2022р. (друга сесія) 

Орієнтовна 
вартість навчання 

110 кредитів – 28,5 тис. грн.. за весь період навчання; 130 кредитів - 33 тис. грн.. за весь період навчання 

Контакти +38 0342 727105; +38 0342 547285 (офіс дирекції); +38 099 3819378 - директор ІПО 


