
ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ 

 

У 2022 –2023 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 розгляду 

мотиваційних листів (крім спеціальності 071 «Облік і оподаткування»). Для вступу на спеціальність 

071 «Облік і оподаткування» вступ проводиться на основі результатів Магістерського тесту 

навчальної компетентності та фахового вступного іспиту в закладі вищої освіти, а також розгляду 

мотиваційних листів. Для абітурієнтів, що вступають на основі ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) Магістерський тест навчальної компетентності) може бути 

замінений Індивідуальною усною співбесідою з іноземної мови складеним в закладі вищої освіти. 

Вимоги фахового вступного іспиту, індивідуальної усної співбесіди та мотиваційного листа розміщені 

на сайті закладу вищої освіти. 

 

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня „Магістр”: 

Строки реєстрації для складання Магістерського тесту навчальної компетентності - від 27 

червня до 18 липня 2022 року (до 18.00 години).  

(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 16 серпня до 15 вересня 2022 року. 

  

Спеціальності Вступний іспит та/або розгляд мотиваційного листа 

Освіта (Початкова освіта) 1. Розгляд мотиваційного листа 

Освіта (Математика) 1. Розгляд мотиваційного листа 

Гуманітарні науки 

(Історія та археологія) 
1. Розгляд мотиваційного листа 

Гуманітарні науки - Філологія 

(Угорська мова та література) 
1. Розгляд мотиваційного листа 

Гуманітарні науки - Філологія 

(Англійська мова та література) 
1. Розгляд мотиваційного листа 

Гуманітарні науки - Філологія 

(Українська мова та література) 
1. Розгляд мотиваційного листа 

Біологія (Біологія) 1. Розгляд мотиваційного листа 

Освітні, педагогічні науки 

(Управління закладом освіти) 
1. Розгляд мотиваційного листа 

Освіта (Географія) 1. Розгляд мотиваційного листа 

Облік і оподаткування 

1. Магістреський тест навчальної компетентності* 

2. Фаховий вступний іспит 

3. Розгляд мотиваційного листа 



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 

Дошкільна освіта 1. Розгляд мотиваційного листа 100 100% 

Початкова освіта 1. Розгляд мотиваційного листа 100 100% 

Середня освіта 

(Історія) 
1. Розгляд мотиваційного листа 100 100% 

Середня освіта  

(Українська мова і 

література) 

1. Розгляд мотиваційного листа 100 100% 

Середня освіта (Мова і 

література угорська) 
1. Розгляд мотиваційного листа 100 100% 

Середня освіта   (Мова 

і література 

англійська) 

1. Розгляд мотиваційного листа 100 100% 

Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини) 

1. Розгляд мотиваційного листа 100 100% 

Середня освіта 

(Географія) 
1. Розгляд мотиваційного листа 100 100% 

Середня освіта 

(Математика) 
1. Розгляд мотиваційного листа 100 100% 

Середня освіта (Хімія) 1. Розгляд мотиваційного листа 100 100% 

Середня освіта 

(Мова і література 

німецька) 

1. Розгляд мотиваційного листа 100 100% 

Середня освіта 

(Природничі науки) 
1. Розгляд мотиваційного листа 100 100% 

Середня освіта 

(Інформатика) 
1. Розгляд мотиваційного листа 100 100% 

Туризм 

1. Українська мова 100 40% 

2. Математика 100 30% 

3. Історія України  100 30% 

4. Розгляд мотиваційного листа 100 - 

Облік і оподаткування 

1. Українська мова 100 35% 

2. Математика 100 40% 

3. Історія України  100 25% 

4. Розгляд мотиваційного листа 100 - 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

1. Українська мова 100 35% 

2. Математика 100 40% 

3. Історія України  100 25% 

4. Розгляд мотиваційного листа 100 - 

 



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

загальної середньої освіти та сертифікатів ЗНО 2019, 2020 та 2021 років та результати національного 

мультипредметного тесту складеного у 2022 році. 

Увага! Замість результатів національного мультипредметного тесту можна використати 

сертифікатів ЗНО 2019, 2020 та 2021 років, а саме: 

спеціальності 071 Облік і оподаткування  та 072 Фінанси, банківська справа та страхування: 

Українська мова і література (предмет №1), Математика (предмет №2), Історія України або іноземна 

мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (предмет №3); 

спеціальність 242 Туризм: Українська мова і література (предмет №1), Іноземна мова (предмет 

№2), Історія України або математика,  або біологія, або географія, або  фізика, або хімія (предмет №3); 

Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 01 липня 2022 року.  

Строки подання електронних заяв: 

для осіб, які складають індивідуальні усні співбесіди, - від 29 липня до 8 серпня 2022 року, 

для осіб, які вступають на основі результатів національного мультипредметного тесту 

(сертифікатів ЗНО) та розгляду мотиваційних листів - від 29 липня до 23 серпня 2022 року. 

 

 

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

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра або особи, які здобули раніше такий 

самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти, або здобувають його не менше одного року. На основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – у формі розгляду мотиваційного 

листа та двох сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (національного мультипредметного 

тесту): 

1. з української мови і літератури або української мови, в залежності від спеціальності (див. 

Додаток 4 до Правил прийому),  

2. та предмету на вибір вступника.  

для осіб, які складають індивідуальні усні співбесіди, - від 29 липня до 8 серпня 2022 року, 

для осіб, які вступають на основі результатів національного мультипредметного тесту 

(сертифікатів ЗНО) та розгляду мотиваційних листів - від 29 липня до 23 серпня 2022 року. 

 

Увага! Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть 

використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. 

У випадку спеціальностей Середня освіта (Мова і література німецька), Середня освіта 

(Природничі науки), Середня освіта (Інформатика) та Фінанси, банківська справа та страхування 

набір на другий курс у 2022-му році НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ. 

  



 

 

До уваги абітурієнтів! 
 

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ТИМ ОСОБАМ, ЯКІ ЗДОБУЛИ ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ 

ОСВІТУ І МАЮТЬ НАМІР ВСТУПАТИ ДО  

 

ЗАКАРПАТСЬКОГО УГОРСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІМ. ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ 

У 2022 РОЦІ? 

 

1. 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. 

2. Подайте заяву! 

Увага! У 2022 році вступники для здобуття ступеня бакалавра і магістра 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. Вступники 

можуть подати до п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) 

та відкритих конкурсних пропозиціях, та до дваддцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції (в 

тому числі на конкурсні пропозиції закладу вищої освіти «Закарпатський угорський інститут ім. 

Ференца Ракоці ІІ»). 

3. Дізнайтесь про строки вступної кампанії! 

4. 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) 

  

http://ez.osvitavsim.org.ua/
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 липня 2022 року. 

Строки подання електронних заяв: 

- для осіб, які складають індивідуальні усні співбесіди, - від 29 липня до 8 серпня 2022 року; 

- для осіб, які вступають на основі результатів національного мультипредметного тесту 

(сертифікатів ЗНО) та розгляду мотиваційних листів - від 29 липня до 23 серпня 2022 року; 

- строки проведення індивідуальних усних співбесід  - від 9 серпня до 16 серпня 2022 року; 

- строки розгляду мотиваційних листів - від 24 серпня до 26 серпня 2022 року. 

 

Освітній ступінь „Бакалавр”  
(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра 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): 

- для осіб, які складають індивідуальні усні співбесіди, - від 29 липня до 8 серпня 2022 року, 

- для осіб, які вступають на основі результатів національного мультипредметного тесту 

(сертифікатів ЗНО) та розгляду мотиваційних листів - від 29 липня до 23 серпня 2022 року. 

- строки проведення індивідуальних усних співбесід  - від 9 серпня до 16 серпня 2022 року, 

строки розгляду мотиваційних листів - від 24 серпня до 26 серпня 2022 року 

- строки розгляду мотиваційних листів - від 24 серпня до 26 серпня 2022 року 

 

Освітній ступінь „Магістр”  
 

Реєстрація для складання Магістерського тесту навчальної компетентності - від 27 червня до 

18 липня 2022 року (до 18.00 години).  

- строки подання заяв, для осіб, які вступають на індивідуальної усної співбесіди з Іноземної 

мови замість Магістерського тесту навчальної компетентності - від 16 серпня до 23 серпня 2022 року, 

- строки подання заяв, для осіб, які вступають на основі результатів Магістерського тесту 

навчальної компетентності, фахового вступного іспиту та/або розгляду мотиваційного листа – - від 16 

серпня до 15 вересня 2022 року. 

 

Дата проведення основної сесії  Магістерського тесту навчальної компетентності  

10 серпня – 17 серпня 2022 року 

 

- строки проведення індивідуальної усної співбесіди з Іноземної мови – 25-26 серпня 2022 року; 

- строки розгляду мотиваційних листів – 16-17 вересня 2022 року 

- строки проведення фахових вступних іспитів – від 16 вересня до 19 вересня 2022 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), результати національного мультипредметного тесту, 

результати Магістерського тесту навчальної компетентності ; 

- шість кольорових фотокарток 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 

 

Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години) від 27 червня 2022 року до 28 липня 

2022 року – у будні від 9.00 до 18.00 години; від 29 липня 2022 року до 15 вересня 2022 року – у 

будні від 9.00 до 18.00 години, субота від 9.00 до 13.00 години; від 16 вересня 2022 року до 28 

жовтня 2022 року – у будні від 9.00 до 18.00 години. 

 

Контакти: 

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 

90202 м. Берегово, площа Кошута, 6.  

Телефон:  

Приймальна комісія: +38(241) 243 43. 

Мобільний номер: +38-098-468-1266 

E-mail: felveteli@kmf.org.ua 

www.kmf.uz.ua 

http://www.kmf.uz.ua/

