Вступ на спеціальності:
• 032 Історія та археологія
• 052 Політологія
• 122 Комп’ютерні науки
• 053 Психологія
• 051 Економіка
• 071 Облік і оподаткування
• 072 Фінанси, банківська справа та страхування
• 073 Менеджмент
• 292 Міжнародні економічні відносини
1. Кваліфікаційні вимоги.
2. Вступні випробування.
3. Основні дати і події для вступників до магістратури на
основі єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови.
4. Документи для реєстрації на ЄВІ.
5. Реєстрація на додаткове вступне випробування.
6. Документи для вступу.
Кваліфікаційні вимоги
На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, що
мають освітній ступінь бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста.
Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття освітнього
ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра чи освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю
(напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового
вступного випробування.
Вступні випробування
1) додаткове вступне випробування (при вступі на іншу
спеціальність),
2) єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови,
3) фахове вступне випробування.
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Основні дати і події для вступників до магістратури на основі ЄВІ з
іноземної мови
Етапи вступної кампанії
Реєстрація на єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної
13 травня – 03 червня
(англійської, або німецької, або французької) мови
Складання додаткових вступних випробувань для
вступників, які вступають на основі ступеня вищої
13 травня – 31 травня
освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за
іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
Основна сесія ЄВІ проводиться
02 липня
Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на
основі результатів ЄВІ з іноземної мови та фахового 10 липня – 23 липня
вступного випробування
Проведення фахових вступних випробувань (за
05 липня – 26 липня
розкладом університету)
Надання рекомендацій для зарахування за
до 05 серпня
державним замовленням
Закінчення терміну виконання вимог для
рекомендованих до зарахування вступників для
10 серпня о 18.00
зарахування на навчання за державним замовленням
Зарахування вступників за державним замовленням,
за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за
11 серпня до 12.00
рахунок цільових державних кредитів
Переведення на вакантні місця державного,
регіонального замовлення та на місця за рахунок
не пізніше 15 серпня
цільових пільгових державних кредитів осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб (відповідно до Умов).
Дозарахування (можливе за наявності вакантних
місць) на навчання за кошти фізичних та/або
30 серпня
юридичних осіб
Реєстрація на ЄВІ відбувається в МНУ ім. В.О. Сухомлинського
(ауд. № 02.203) реєстраторами факультетів (економічний, механікоматематичний, історичний, педагогіки і психології) або головним
реєстратором університету.
Додаткова сесія ЄВІ проводиться в строки, встановлені Українським
центром оцінювання якості освіти.
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Документи для реєстрації на ЄВІ
Для реєстрації на ЄВІ необхідні наступні документи:
 документ, що посвідчує особу та громадянство, та його копія;
 диплом ОС “бакалавр” або освітньо-кваліфікаційного рівня
“спеціаліст” та його копія (замість документа про здобутий
освітній рівень може подаватися довідка про завершення
навчання у поточному навчальному році);
 кольорова фотокартка розміром 3× 4 см;
 наявність електронної пошти.
Реєстрація на додаткове вступне випробування.
Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня
бакалавра, магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), мають пройти
додаткове вступне випробування.
Додаткове вступне випробування в МНУ ім. В.О. Сухомлинського
проводиться 25 травня і 31 травня 2019 року, початок випробування о 9.00
годині. Консультації проводяться 24 травня і 30 травня 2019 року о 15.00
годині. Аудиторії для проведення додаткових вступних випробувань та
консультацій будуть вказані в розкладі.
Для здачі додаткового вступного випробування необхідно
зареєструватися в приймальній комісії в аудиторії № 02.203. Для реєстрації
необхідні наступні документи:
1) документ, що посвідчує особу;
2) документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється
вступ (замість документа про здобутий освітній рівень може
подаватися довідка про завершення навчання у поточному
навчальному році).
Документи для вступу
Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма
спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти подають
до приймальної комісії заяви тільки у паперовій формі.
Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма
спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти можуть
подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в
фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж
з чотирьох спеціальностей в межах Університету. Подання заяв на
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конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб не обмежується.
У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням
спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми)
та форми здобуття освіти.
Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні
пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
“Претендую на участь у конкурсі на місце державного або
регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією
конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету
(за державним або регіональним замовленням)”;
“Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість
переведення в межах вступної кампанії на місця державного або
регіонального замовлення”.
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію
вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних
та/або юридичних осіб.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто
пред’являє оригінали:
• документа, що посвідчує особу;
• військово-облікового документа для військовозобов'язаних
(крім випадків, передбачених законодавством);
• документа державного зразка про раніше здобутий освітній
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;
• документи, які підтверджують право вступника на участь у
конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на
основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні
та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування»,
12 «Інформаційні технології», 29 «Міжнародні відносини» (за
наявності).
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
• копію документа (одного з документів), що посвідчує особу,
передбаченого Законом України «Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус»;
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• копію військово-облікового документа – для
військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених
законодавством);
• копію документа державного зразка про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
• чотири кольорові фотокартки розміром 3× 4 см;
• папку-швидкозшивач (для формування особової справи
вступника).
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