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Вступ на спеціальності: 
• 012 Дошкільна освіта 
• 013 Початкова освіта 
• 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 
• 014.02 Середня освіта (Мова і література (Англійська мова і 

література)) 
• 014.02 Середня освіта (Мова і література (Російська мова і 

література)) 
• 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська) 
• 035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - німецька) 
• 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика) 
• 014.03 Середня освіта (Історія) 
• 014.04 Середня освіта (Математика) 
• 014.08 Середня освіта (Фізика) 
• 104 Фізика та астрономія 
• 091 Біологія 
• 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
• 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 
• 016 Спеціальна освіта 
• 231 Соціальна робота  

 
 

1. Кваліфікаційні вимоги. 
2. Вступні випробування. 
3. Основні дати і події для вступників до магістратури на основі 

вступних випробувань в університеті.  
4. 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 освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю 
(напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових 
вступних випробувань.  
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Вступні випробування 
1) додаткове вступне випробування (при вступі на іншу 

спеціальність), 
2) екзамен з іноземної мови,  
3) фахове вступне випробування. 

 

Основні дати і події для вступників до магістратури на основі вступних 
випробувань в університеті 

Етапи вступної кампанії 
Прийом заяв і документів 10 липня – 23 липня 
Проведення додаткових фахових вступних 
випробувань, вступних випробувань з іноземної 
мови та фахових вступних випробувань 

23 липня – 02 серпня 

Оприлюднення рейтингового списку вступників із 
зазначенням рекомендованих до зарахування на 
місця, що фінансуються за державним 
замовленням 

05 серпня 

Закінчення терміну виконання вступниками, 
рекомендованими до зарахування, вимог до 
зарахування за державним замовленням 

10 серпня о 18.00 

Зарахування вступників за державним 
замовленням, за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб, за рахунок цільових державних 
кредитів 

11 серпня 

Дозарахування (можливе за наявності вакантних 
місць) на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб 

30 серпня 

 

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 
конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб не обмежується.  
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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 вступник пред’являє особисто оригінали таких 
документів:  

• документ, що посвідчує особу;  
• військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством);  
• документ державного зразка про раніше здобутий освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого 
здійснюється вступ, і додаток до нього.  

До заяви вступник додає:  
• копію документа, що посвідчує особу; 
• 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 43×  см.  
• папку-швидкозшивач (для формування особової справи 

вступника).  
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною 

(відбірковою) комісією Університету або в установленому законодавством 
порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.  
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