
Строки прийому заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання вступників для здобуття ступеня магістра за  спеціальністю  

053 Психологія, 013 Початкова освіта 

до Приватної установи «Вищий навчальний заклад «Міжнародний 

гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» 

на основі ступеня бакалавра, магістра  та освітньо- кваліфікаційного рівня 

спеціаліста,  (в т. ч. і здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного 

проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього 

бала відповідного додатку до диплома) 
 

№ Етапи вступної кампанії 
Денна   

форма навчання 

Заочна   

форма навчання 

1 
Початок реєстрації на ЄВІ з 

іноземної мови 11.05.2021 11.05.2021 

2 
Закінчення реєстрації на ЄВІ з 

іноземної мови 03.06.2021 03.06.2021 

3 Основна сесія ЄВІ  з іноземної мови 30.06.2021 30.06.2021 

4 
Реєстрація електронних кабінетів 

вступників 01.07.2021 01.07.2021 

5 Початок прийому заяв та документів 15.07.2021 15.07.2021 

6 
Закінчення прийому заяв та 

документів від вступників 

23.07.2021 

18.00 

23.07.2021 

18.00 

7 
Додаткове  вступне  фахове  

випробування  

11.05.2021 -

29.05.2021 
11.05.2021 -29.05.2021 

8 Вступні іспити 
19.07.2021-

30.07.20201 
19.07.2021-30.07.20201 

9 

Оприлюднення рейтингового списку 

вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

02.08.2021 

18.00 

02.08.2021 

18.00 

10 
Зарахування вступників на навчання 

за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

07.08.2021 
18.00 

07.08.2021 
18.00 

11 

Додаткові строки прийому заяв та 

документів на навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб  

15.09.2021- 

30.11.2021 

15.09.2021- 

30.11.2021 

12 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників для додаткової сесії 

 

30.09.2021 30.09.2021 

 
Ректор                 Рімма АРОНОВА 
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Строки прийому заяв та документів, вступні випробування конкурсний 
відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістр до  

Приватної установи «Вищий навчальний заклад «Міжнародний 
гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» 

іноземних громадян та осіб без громадянства 
 

№ 

Етапи вступної кампанії 
Денна    форма навчання Заочна  форма навчання 

1. 
Початок реєстрації на ЄВІ з 

іноземної мови 
11.05.2021 11.05.2021 

 
Закінчення реєстрації на 

ЄВІ з іноземної мови 
03.06.2021 03.06.2021 

 
Основна сесія ЄВІ  з 

іноземної мови 
30.06.2021 30.06.2021 

 
Реєстрація електронних 

кабінетів вступників 
01.07.2021 01.07.2021 

 
Початок прийому заяв та 

документів 
15.07.2021 15.07.2021 

 
Закінчення прийому заяв та 

документів від вступників 

23.07.2021 

18.00 

23.07.2021 

18.00 

 Додаткове  вступне  

фахове  випробування  

11.05.2021 -

29.05.2021 

11.05.2021 -
29.05.2021 

 Вступні іспити 19.07.2021-

30.07.20201 

19.07.2021-
30.07.20201 

 
Оприлюднення рейтингового 

списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до 

зарахування 

02.08.2021 

18.00 

02.08.2021 

18.00 

 
Зарахування вступників на 

навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

07.08.2021 
18.00 

07.08.2021 
18.00 

7 Додаткові строки прийому 

заяв та документів на 

навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб  

15.09.2021- 

30.11.2021 

15.09.2021- 

30.11.2021 

8 Реєстрація електронних 

кабінетів вступників для 

додаткової сесії 
30.09.2021 30.09.2021 

 
Ректор                 Рімма АРОНОВА  


