
Шановні абітурієнти-іноземці та особи без громадянства! 

Доводимо до вашого відома інформацію щодо вступу на навчання  до 
Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-Хана». Дати подання 
документів, проведення вступних іспитів та зарахування на навчання надані 
відповідно до Умов прийому 2020 року. 

Строки прийому заяв та документів, вступні випробування для 
іноземних громадян, що проводить Інститут, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

 
 
№ 

 
Етапи вступної 

кампанії 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

1 
Початок прийому заяв 
та документів 13 липня 2020 року 13 липня 2020 року 

 
2 

Закінчення прийому 
заяв та документів від 
вступників 

16 липня 
2020 року 

16 липня 
2020 року 

3 
Строки проведення 
вступних випробувань 

з 17 липня по 22 
липня 

2020 р.

з 17 липня по 22
липня 2020 р. 

4 
Терміни зарахування 
вступників 

не пізніше 30 серпня 
2020 р. 

не пізніше 30 
серпня 
2020 р.

 

Строки прийому заяв і документів, вступні випробування для іноземних 
громадян, що проводить Інститут, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання для здобуття ступеня магістра  

 
№ 

 
Етапи вступної 

кампанії 

 
Денна  

форма навчання 
Заочна 

форма навчання 

1 Початок прийому заяв 
та документів 

10 липня 2020 року 10 липня 2020 року 

 
2 

Закінчення прийому 
заяв та документів від 
вступників 

23 липня 
2020 року 

23 липня 
2020 року 

3 Строки проведення 
вступних випробувань 

з 23 липня по 26
липня 

2020 року

з 23 липня по 26
липня 2020 року 



4 Терміни зарахування 
вступників 

не раніше 12.00 
01 серпня 

2020 року 
Та не пізніше ніж 30 
вересня 2020 року 

не раніше 12.00 
01 серпня 

2020 року 
Та не пізніше ніж 30 
вересня 2020 року 

 
 
Додаткові строки прийому заяв та документів, вступні випробування для 

іноземних громадян, що проводить Інститут, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра  

  
 
1 

Додаткові строки прийому 
заяв та документів на навчання 
за кошти фізичних та 
юридичних осіб 

01 вересня – 
30 листопада 

2020 року 

01 вересня – 
30 листопада 

2020 року 

 
2 

Додаткові строки проведення 
фахового вступного 
випробування 

01 листопада – 
16 листопада 

2020 року 

01 листопада –
16 листопада 

2020 року 
 
3 

Додаткові строки зарахування 
вступників на місця за кошти 
фізичних та юридичних осіб 

не пізніше  
30 листопада 

2020 року

не пізніше  
30 листопада 

2020 року
 

 

Шановні абітурієнти-іноземці та особи без громадянства! 

З огляду на те, що на території України був введений карантин, який діє до  
12 травня 2020 року дати подання документів, проведення вступних іспитів, та 
зарахування на навчання будуть змінені. Інформація щодо змін буде 
оприлюднена  на веб - сайті інституту. 

 


