
 
 

 

Строки прийому заяв і документів, 

вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання для здобуття освітнього  рівня «бакалавр» 

до Приватної установи «Вищий навчальний заклад 

«Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» 

вступників основі повної загальної середньої освіти 
 

№ з/п Етапи вступної кампанії 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 
навчання 

вступники на основі 

повної загальної 
середньої освіти 

повної загальної 
середньої освіти 

1 

Початок реєстрації електронних 

кабінетів вступників, завантаження 

додатків до документів про повну 

загальну середню освіту 

01.07.20201 01.07.20201 

2 

Закінчення реєстрації електронних 

кабінетів вступників, завантаження 

додатків до документів про здобуття 

повної загальної середньої освіти 

23.07.2021 

18.00 

23.07.2021 

18.00 

3 Початок прийому заяв та документів 14.07.2021 14.07.2021 

4 

Закінчення прийому документів та заяв 

від вступників, які вступають на основі 

співбесіди, вступних іспитів 

16.07.2021 
18.00 

16.07.2021 
18.00 

6 

Закінчення прийому документів та заяв 

від вступників, які вступають тільки на 

основі сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання 

23.07.2021 

18.00 

23.07.2021 

18.00 

7 
Проведення  закладом вищої освіти  

вступних іспитів 
з 14.07.2021  

по 3.07.2021 

з 14.07.2021 

по 30.07.2021 

8 
Проведення закладом вищої освіти  

співбесіди 

17.07.2021 
по 19.07.2021 

17.07.2021 
по 19.07.2021 

9 
Оприлюднення рейтингового списку 

вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

28.07.2021 02.08.2021 

10 

Виконання вступниками, які отримали 

рекомендації, вимог до зарахування 

на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

26.07.2021 06.08.2021 



2 
 

 
 

 
 

Ректор                 Рімма АРОНОВА 
 

 

Строки прийому заяв і документів,  

вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання    для здобуття освітнього  рівня «бакалавр» за скороченим 

терміном навчання  на вакантні місця ліцензійного обсягу  

вступників, які  мають освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, молодшого фахового бакалавра  з відповідної 

спеціальності 

до Приватної установи «Вищий навчальний заклад 

«Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут 

«Бейт-Хана» 

 
 

№ 

з/п 
Етапи вступної кампанії 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

форма навчання 

вступники на основі  освітньо-

кваліфікаційного рівня 

молодший 
спеціаліст, 

молодший фаховий 
бакалавр 

молодший 
спеціаліст, 

молодший фаховий 
бакалавр 

1 
Початок прийому заяв та 

документів 
14.07.2021 14.07.2021 

2 
Закінчення прийому заяв та 

документів від вступників 
23.07.2021 

18.00 

23.07.2021 

18.00 

3 

Проведення  закладом 

вищої освіти фахових 

вступних випробувань 

24.07.2021-

30.07.20201 

24.07.2021-

30.07.20201 

4 

Оприлюднення рейтингового 

списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до 

зарахування 

03.08.2021 03.08.2021 

11 Зарахування вступників на навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб 

29.07.2021 09.08.2021 



3 
 

 
 

5 

Виконання вступниками, які 

отримали рекомендації,вимог до 

зарахування на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

06.08.2021 06.08.2021 

6 

Зарахування вступників на 

навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

06.08.2021 

18.00 
06.08.2021 

18.00 

 
 
 
Ректор                 Рімма АРОНОВА 
 
 
 

 

Строки прийому заяв і документів,  

додаткові вступні випробування (іспити), конкурсний відбір та 

зарахування на навчання до Приватної установи «Вищий навчальний 

заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана», 

для здобуття освітнього  рівня «бакалавр» за скороченим терміном 

навчання  на вакантні місця ліцензійного обсягу  осіб, які здобули  

освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, спеціаліста, 

освітнього  ступеня   бакалавра, магістра за іншою  спеціальністю   

 

№ Етапи вступної кампанії 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

вступники на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, спеціаліста, освітнього  ступеня   
бакалавра, магістра здобутого за іншою  

спеціальністю 

1 
Початок прийому заяв та 
документів 

14.07.2021 14.07.2021 

2 
Закінчення прийому заяв та 

документів від вступників 
23.07.2021 

23.07.2021 

18.00 

3 

Проведення закладом 

вищої освіти  
вступних іспитів 

24.07.2021-30.07.2021 
24.07.2021-

30.07.2021 



4 
 

 
 

4 

Оприлюднення рейтингового 

списку вступників із 

зазначенням рекомендованих 

до зарахування 

03.08.2021 03.08.2021 

5 

Виконання вступниками, які 

отримали рекомендації,вимог 

до зарахування на місця за 

кошти фізичних та юридичних 

осіб 

03.08.20201-06.08.20201 
03.08.20201-

06.08.20201 

6 

Зарахування вступників на 
навчання, за кошти фізичних 
та юридичних осіб 

06.08.2021 
18.00 

06.08.2021 
18.00 

 
 
 
 
Ректор                 Рімма АРОНОВА 

 

 

 

Строки прийому заяв і документів, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників  

до Приватної установи «Вищий навчальний заклад 

«Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана»,   

які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та 

виконують у повному обсязі навчальний план, для 

здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом 
підготовки) на другий курс 

 
 

№ Етапи вступної кампанії 
Денна форма 

навчання 

Заочна форма 
навчання 

1 
Початок прийому заяв та 

документів 
14.07.2021 14.07.2021 

2 
Закінчення прийому заяв та 

документів від вступників 
23.07.2021 23.07.2021 

3 
Проведення вищим навчальним 

закладом вступних іспитів 
24.-30.07 24.-30.07 



5 
 

 
 

4 

Оприлюднення рейтингового 

списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до 

зарахування 

03.08.2021 03.08.2021 

5 

Виконання вступниками, які 

отримали рекомендації,вимог 

до зарахування на місця за 

кошти фізичних та юридичних 

осіб 

06.08.2021 06.08.2021 

6 

Зарахування вступників на 

навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб 
06.08.2021 06.08.2021 

 
 
 
 
Ректор                 Рімма АРОНОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


