
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №1 

 

Засідання приймальної комісії 

Державного університету економіки і технологій 

 

 

від 01 вересня 2022 року        м. Кривий Ріг 

 

 

ГОЛОВА: Шайкан А.В. 

 

ПРИСУТНІ:  56 із 58 членів приймальної комісії 

 

 

 

Про заяви абітурієнтів 

Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Ганну Пурій про заяви 

абітурієнтів щодо проведення фахових вступних випробувань на освітній рівень «магістр» 

для вступу до Державного університету економіки і технологій для здобуття вищої освіти 

за кошти державного або місцевого бюджету та/або за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб денної та заочної форма навчання в дистанційній формі. 

Ухвалили:  

1) забезпечити рівні умови проведення фахових вступних випробувань на освітній 

рівень «магістр» для вступу до Державного університету економіки і технологій для 

здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету денної та заочної 

форми навчання з особистою присутністю абітурієнтів; 

2) дозволити проведення фахових вступних випробувань на освітній рівень 

«магістр» для вступу до Державного університету економіки і технологій для здобуття 

вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної форми навчання 

з використанням IT – технологій в дистанційній формі; 

3) затвердити розклад проведення фахових вступних випробувань на освітній рівень 

«магістр» для вступу до Державного університету економіки і технологій для здобуття 

вищої освіти з урахуванням офлайн формату випробування для абітурієнтів, які 

претендують на місця здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету 

денної та заочної форми навчання та онлайн формату виключно для абітурієнтів, які 

претендують на місця здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

денної та заочної форми навчання за відповідною заявою (Додаток 1). 
 

 

 

 



Додаток 1 

Протокол №1 від 01.09.2022р. 

 

РОЗКЛАД 

проведення фахових вступних випробувань на освітній рівень «магістр» для 

вступу до Державного університету економіки і технологій для здобуття 

вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету та/або за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб  

ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
 

15.09.2022 

Четвер 
18.00 

Консультація  

для всіх спеціальностей 

16.09.2022 

П’ятниця 
9.00 

Фахові вступні випробування за спеціальностями: 

051 Економіка 

133 Галузеве машинобудування  

16.09.2022 

П’ятниця 

 

12.00 

Фахові вступні випробування за спеціальностями: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології  

281 Публічне управління та адміністрування  

16.09.2022 

.2022П’ятниця 
15.00 

Фахові вступні випробування за спеціальностями: 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

136 Металургія  

17.09.2022 

Субота 
9.00-12.00 Апеляція для спеціальностей: 051,072,133,136,151,281 

17.09.2022 

Субота 
9.00 

Фахові вступні випробування за спеціальностями: 

121 Інженерія програмного забезпечення  

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка  

17.09.2022 

Субота 
12.00 

Фахові вступні випробування за спеціальностями:  

071 Облік і оподаткування 

161 Хімічні технології та інженерія 

292 Міжнародні економічні відносини 

17.09.2022 

Субота 
15.00 

Фахові вступні випробування за спеціальностями: 

075 Маркетинг 

073 Менеджмент 

17.09.2022 

Субота 
15.00 

Фахове вступне випробування для здобуття вищої 

освіти виключно за кошти фізичних осіб та/або 

юридичних осіб з використанням IT – технологій 

для всіх спеціальностей 

19.09.2022 

Понеділок 
9.00-12.00 

Апеляція для спеціальностей: 

071,073,075,121,141,161,292 

 

 

 


