
ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ 

 

У 2020 –2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

ОГОЛОШУЄ  

ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ  

для здобуття освітнього ступеня  

«МАГІСТР» 

(денна і заочна форма здобуття освіти) 

 

На спеціальності освітнього ступеня „Магістр” приймаються особи, які здобули ступінь 

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) на основі результатів з фахових 

вступних випробувань та Єдиного вступного іспиту з Іноземної мови (у формі ЗНО) (у випадку 

спеціальності «Середня освіта (Математика)» та «Початкова освіта» на основі результату іспиту з 

іноземної мови складеного в закладі вищої освіти). Для абітурієнтів, що вступають на основі ступеня 

магістра(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) Єдиний вступний іспит з Іноземної мови (у 

формі ЗНО) може бути замінений іспитом з іноземної мови складеним в закладі вищої освіти. Вимоги 

фахових вступних випробувань та іспиту з іноземної мови розміщені на сайті закладу вищої освіти. 

Спеціальності 

Вступний іспит 

На основі ступеня бакалавра 

На основі ступеня 

магістра(освітньо-

кваліфікаційного рівня 

спеціаліста)  

Освіта  

(Математика) 

1. Фахове випробування 1. Фахове випробування 

2. Іноземна мова 2. Іноземна мова 

Гуманітарні науки 

(Історія та археологія) 

1. Єдиний вступний іспит з 

Іноземної мови (у формі ЗНО) 

1. Єдиний вступний іспит з 

Іноземної мови (у формі ЗНО) 

або іноземна мова 

2. Фахове випробування 2. Фахове випробування 

Гуманітарні науки 

Філологія 

(Угорська мова та 

література) 

1. Єдиний вступний іспит з 

Іноземної мови (у формі ЗНО) 

1. Єдиний вступний іспит з 

Іноземної мови (у формі ЗНО) 

або іноземна мова 

2. Фахове випробування 2. Фахове випробування 

Гуманітарні науки 

Філологія 

(Англійська мова та 

література) 

 

1. Єдиний вступний іспит з 

Іноземної мови (у формі ЗНО) 

1. Єдиний вступний іспит з 

Іноземної мови (у формі ЗНО) 

або іноземна мова 

2. Фахове випробування 2. Фахове випробування 

Гуманітарні науки 

Філологія 

(Українська мова та 

література) 

 

1. Єдиний вступний іспит з 

Іноземної мови (у формі ЗНО) 

1. Єдиний вступний іспит з 

Іноземної мови (у формі ЗНО) 

або іноземна мова 

2. Фахове випробування 2. Фахове випробування 

Біологія 

(Біологія) 

1. Єдиний вступний іспит з 

Іноземної мови (у формі ЗНО) 

1. Єдиний вступний іспит з 

Іноземної мови (у формі ЗНО) 

або іноземна мова 

2. Фахове випробування 2. Фахове випробування 

Освіта 

(Початкова освіта) 

1. Фахове випробування 1. Фахове випробування 

2. Іноземна мова 2. Іноземна мова 



Строки прийому заяв та документів для здобуття ступеня  „Магістр” спеціальностей «Середня 

освіта (Математика)» та «Початкова освіта» - від 10 серпня до 21 серпня. 

 

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня „Магістр” 

крім спеціальностей «Середня освіта (Математика)» та «Початкова освіта»: 

 

Строки реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови - від 12 травня до 

05 червня 2020 року  

(Увага! Порядок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови, порядок їх організації та проведення здійснюються відповідно до законодавства) 

 

Строки прийому заяв та документів - від 05 серпня до 22 серпня. 

  



 

ОГОЛОШУЄ  

ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ  

 

для здобуття освітнього ступеня  

«БАКАЛАВР» 

 

(денна і заочна форма здобуття освіти) 

 

Назва 
Перелік  

конкурсних предметів 

Мінімальна 

кількість  

балів 

Ваговий 

коефіцієнт 

предметів 

Ваговий 

середній бал 

атеcтата 

Дошкільна 

освіта 

1. Українська мова та література 100 20 %  

10% 2. Історія України 100 20 % 

3. Біологія або Угорська мова 100 50 % 

Початкова 

освіта 

1. Українська мова та література 100 20 %  

10% 2. Математика 100 20 % 

3. Біологія або Угорська мова 100 50 % 

Середня освіта 

(Історія) 

1. Українська мова та література 100 20 %  

10% 2. Історія України 100 50 % 

3. Іноземна мова або Угорська мова 100 20 % 

Середня освіта  

(Українська 

мова і 

література) 

1. Українська мова та література 100 50 %  

10% 2. Історія України 100 20 % 

3. Іноземна мова або Угорська мова 100 20 % 

Середня освіта   

(Мова і 

література 

угорська) 

1. Українська мова та література 100 20 %  

10% 2. Історія України 100 20 % 

3. Іноземна мова або Угорська мова 
100 50 % 

Середня освіта   

(Мова і 

література 

англійська) 

1. Українська мова та література 100 20 %  

10% 2. Історія України 100 20 % 

3. Англійська мова або Угорська мова 
100 50 % 

Середня освіта 

(Біологія та 

здоров’я 

людини) 

1. Українська мова та література 100 20 %  

10% 2. Математика 100 20 % 

3. Біологія або Угорська мова 
100 50 % 

Середня освіта 

(Географія) 

1. Українська мова та література 100 20 %  

10% 2. Історія України 100 20 % 

3. Географія або Угорська мова 100 50 % 

Середня освіта 

(Математика) 

1. Українська мова та література 100 20 %  

10% 2. Математика 100 50 % 

3. Англійська мова або Угорська мова 100 20 % 

Середня освіта 

(Хімія) 

1. Українська мова та література 100 20 %  

10% 2. Математика 100 20 % 

3. Хімія або Угорська мова 100 50 % 

 

Туризм 

1. Українська мова та література 100 20 %  

10 % 2. Історія України 100 20 % 

3. Географія або Іноземна мова 100 50 % 

 

Облік і 

оподаткування 

1. Українська мова та література 100 20 %  

10 % 2. Математика 100 50 % 

3. Історія України або Іноземна мова 100 20 % 

 

  



 

На перший курс для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи на основі повної 

загальної середньої освіти та сертифікатів ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, 

французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької або іспанської 

мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019 та 2020 року. 

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 01 серпня 2020 року.  

Строки подання електронних заяв: 

для осіб, які складають вступні іспити, - від 13 серпня до 16 серпня 2020 року, 

для осіб, які вступають на основі результатів сертифікатів ЗНО - від 13 серпня до 22 серпня 

2020 року. 

 

Увага! Додаткові строки прийому на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за 

заочною формою здобуття освіти. 

Строки подання електронних заяв: 

для осіб, які складають вступні іспити, - від 10 вересня до 14 вересня 2020 року, 

для осіб, які вступають на основі результатів сертифікатів ЗНО - від 10 вересня до 10 жовтня 

2020 року. 

 

 

На другий курс навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, або особи, які здобули раніше такий самий або 

вищий ступінь (рівень) вищої освіти, або здобувають його не менше одного року. Конкурсний відбір 

здійснюється у формі фахового випробування. На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста – у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, 

фахового випробування та, для спеціальності «Облік і оподаткування» − зовнішнього незалежного 

оцінювання з математики або історії України. З української мови та літератури, математики та 

історії України приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років.   

Строки подання заяв у паперовій формі, - від 13 серпня до 22 серпня 2020 року, 

Строки проведення фахових вступних випробувань,- від 25 серпня до 31 серпня 2020 року. 

  



 

ОГОЛОШУЄ  

ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ  

спільно із закладами вищої освіти Угорщини  

 за неакредитованими освітніми програмами в Україні за спеціальностями 

 
Напрями 

підготовки Етапи вступної кампанії 
Прийом проводиться 
спільно з іноземними 

ВНЗ Назва 
Початок прийому 

заяв та документів 

Закінчення 

прийому заяв та 

документів 

Акторське 
мистецтво 27 січня 15 лютого 

Капошварський 

університет 

Економіка та 
менеджмент 

(Спеціалізації: 
Маркетинг, 
Організація 

підприємництва) 

10 липня  24 серпня 
Ніредьгазький 

університет 

Вчитель музики 10 липня 06 серпня 
Ніредьгазький 

університет 
Вчитель 

малювання 
та візуальної 

культури 

10 липня 06 серпня 
Ніредьгазький 

університет 

Інженер-агроном 10 липня 15 серпня Університет ім. Св. 
Іштвана 

Інженер 
аграрного 

виробництва 
10 липня 15 серпня Університет ім. Св. 

Іштвана 

Інженер 
харчового 

виробництва 
10 липня 15 серпня Університет ім. Св. 

Іштвана 

Медсестринство, 
лікувальна справа 10 липня 31 серпня Дебреценський 

університет 
Комп’ютерна 

інженерія 10 липня 31 серпня Дебреценський 
університет 

Інформаційні 
технології  

в галузі 
економіки 

10 липня 31 серпня Дебреценський 
університет 

Соціальна 
педагогіка 

10 липня 31 серпня Дебреценський 
університет 

Катехит 10 липня 17 серпня 
Шарошпотокська 

реформатська 

теологічна академія 

Катехит 10 липня 15 серпня 
Греко-католицький 

богословський інститут 
ім. Св. Афанасія 

Спеціаліст за 
фахом «Угорська 
мова як іноземна» 

(на основі 
диплома 

бакалавра) 

05 травня 31 травня 
Реформатський 

університет  
ім. Гашпара Каролі 

Спеціаліст 
ментальної 

гігієни 
(на основі 
диплома 

бакалавра) 

02 березня 31 березня 
Реформатський 

університет 
 ім. Гашпара Каролі 

 

 



 

До уваги абітурієнтів! 
 

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ТИМ ОСОБАМ, ЯКІ ЗДОБУЛИ ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ 

ОСВІТУ І МАЮТЬ НАМІР ВСТУПАТИ ДО  

ЗАКРПАТСЬКОГО УГОРСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІМ. ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ 

У 2020 РОЦІ? 

 

1. Обов’язково зареєструватися на ЗНО!  

У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 

2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, 

французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання 2018, 2019 та 2020 року. Сертифікати будуть видані абітурієнтам тільки у тому випадку, 

якщо вони подолають пороговий бал на сесії ЗНО. 

Перед тим, як обирати предмети ЗНО, варто дізнатися про те, які сертифікати приймаються 

закладом вищої освіти для вступу за обраною спеціальністю. 

2. Вибирайте ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ! 

Якщо, Ви обрали спеціальність, варто дізнатися про наступне: 

а) у яких закладах вищої освіти є така спеціальність; 

б) скільки студентів набирають на цю спеціальність у різних закладах вищої освіти; 

в) які сертифікати (крім сертифікату з української мови та літератури) треба подати і який мінімальний 

прохідний бал встановлений з кожного конкурсного предмету; 

3. Подайте заяву! 

Увага! У 2020 році вступники для здобуття ступеня бакалавра за денною та заочною формами 

здобуття освіти подають заяви тільки в електронній формі на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua. 

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ під час вступної кампанії організовує 

консультаційний центр для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. 

Вступники, які вступають на місця пільгових категорій, подають заяви в паперовій формі. Кількість 

поданих заяв в електронній формі за спеціальностями, на які не передбачається прийом за кошти 

державного бюджету, не обмежується. 

4. Дізнайтесь про строки вступної кампанії! 

5. Зверніть увагу на правила прийому до закладу вищої освіти! 

З Правилами прийому на навчання до Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ 

можна ознайомитися детально на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (http://www.kmf.uz.ua) 

 

Строки прийому заяв та документів: 

 

Освітній ступінь „Бакалавр”,  

(на основі повної загальної середньої освіти,  

на 1–й курс навчання, денна і заочна форми здобуття освіти): 

Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 01 серпня 2020 року. 

Строки подання електронних заяв: 

- для осіб, які складають вступні іспити, - від 13 серпня до 16 серпня 2020 року, 

- для осіб, які вступають на основі результатів сертифікатів ЗНО - від 13 серпня до 22 серпня 2020 

року, 

- строки проведення співбесід  - від 16 серпня до 18 серпня 2020 року, 

- строки проведення вступних іспитів - від 17 серпня до 21 серпня 2020 року. 

  

http://ez.osvitavsim.org.ua/
http://www.kmf.uz.ua/


Увага! Додаткові строки прийому на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за 

заочною формою здобуття освіти. 

Строки подання електронних заяв: 

для осіб, які складають вступні іспити, - від 10 вересня до 14 вересня 2020 року, 

для осіб, які вступають на основі результатів сертифікатів ЗНО - від 10 вересня до 10 жовтня 

2020 року. 

- строки проведення співбесід  - від 16 вересня до 18 вересня 2020 року, 

- строки проведення вступних іспитів - від 16 вересня до 18 вересня 2020 року. 

 

Освітній ступінь „Бакалавр”  

(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або раніше здобутого, 

такого самого або вищого ступеня (рівня) вищої освіти, або його успішного здобування не менше 

одного року, на 2-й курс навчання, денна і заочна форми здобуття освіти): 

- строки подання заяв у паперовій формі − від 13 серпня до 22 серпня 2020 року, 

- строки проведення фахових вступних випробувань – від 25 серпня до 31 серпня 2020 року. 

 

Освітній ступінь „Магістр”  

(крім спеціальностей «Середня освіта (Математика)» та «Початкова освіта») 

 

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови – від 12 травня до 05 

червня 2020 року.  

- строки подання заяв, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів в закладі вищої освіти - 

від 05 серпня до 22 серпня 2020 року, 

- строки подання заяв, для осіб, які вступають на основі результатів єдиного фахового іспиту з 

іноземної мови та фахового вступного випробування - від 05 серпня до 22 серпня 2020 року. 

 

Дата проведення основної сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови, 

01 липня 2020 року 

- строки проведення фахових вступних випробувань – від 05 серпня до 26 серпня 2020 року. 

 

 

Освітній ступінь „Магістр”  

(на основі здобутого ступеня (рівня) вищої освіти  

(для спеціальностей «Середня освіта (Математика)» та «Початкова освіта»): 

 

- строки подання заяв - від 10 серпня до 21 серпня 2020 року, 

- строки проведення фахових вступних випробувань - від 25 серпня до 28 серпня 2020 року. 

 

Додаткові строки прийому заяв та документів (крім спеціальностей «Середня освіта 

(Математика)» та «Початкова освіта»), 

  

-  для осіб, які складають вступні іспити - від 15 вересня до 30 вересня 2020 року, 

- для осіб, які вступають на основі результатів єдиного іспиту з іноземної мови (зараховується 

результат основної сесії) і фаховoго вступного випробування - від 15 вересня до 30 вересня 2020 

року, 

- строки проведення фахових вступних випробувань - від 05 жовтня до 07 жовтня 2020 року. 

  



 

До заяви вступник додає: 

- копію документа, що посвідчує особу; 

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти), екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

 

Прийом заяв та документів  

від 8.00 до 17.00 год. (по суботам від 8.00 до 12.00 год. середньоєвропейського часу)  

 

за адресою 

м. Берегово, площа Кошута, 6 

 

Контакти: 

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 

90202 м. Берегово, площа Кошута, 6.  

Телефон:  

Приймальна комісія: (241) 243 43. 

E-mail: foiskola@kmf.uz.ua 

www.kmf.uz.ua 

mailto:foiskola@kmf.uz.ua
http://www.kmf.uz.ua/

