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Вступ на спеціальності: 

 032 Історія та археологія 

 122 Комп'ютерні науки 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 073 Менеджмент 

 292 Міжнародні економічні відносини 

 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) 

 231 Соціальна робота 

 052 Політологія 

 053 Психологія 
 

 

1. Кваліфікаційні вимоги. 

2. Вступні випробування. 

3. Основні дати і події для вступників до магістратури на спеціальності, які 

потребують складання ЄВІ з іноземної мови.  

4. Документи для реєстрації на ЄВІ. 

5. Документи для вступу. 

 

Кваліфікаційні вимоги 

На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра приймаються 

особи, що мають освітній ступінь бакалавра, освітній ступінь магістра або 

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.  

 

Вступні випробування 

1) єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови; 

2) фахове вступне випробування. 

 

Основні дати і події для вступників до магістратури на спеціальності, 

які потребують складання ЄВІ з іноземної мови 

 

Етапи вступної кампанії Терміни 

реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови розпочинається 

12 травня 

реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови закінчується 

о 18.00 годині 05 

червня 
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реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів 

розпочинається 

01 серпня 

основна сесія ЄВІ проводиться 

(додаткова сесія – у строки, встановлені 

Українським центром оцінювання якості освіти) 

01 липня 

вступні іспити з іноземної мови у випадках, визначеними 

Правилами прийому проводяться 

за графіком 

основної сесії 

ЄВІ 

фахові вступні випробування для вступників, які вступають на 

основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), 

здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже 

складали єдиний вступний іспит проводяться 

з 05 серпня по 26 

серпня 

рекомендації для зарахування за державним замовленням 01 вересня 

вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 18.00 години 

06 вересня 

наказ про зарахування за державним замовленням видається 11 вересня 

рекомендації для зарахування за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 
16 вересня 

вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 25 вересня 

зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб проводиться 
29 вересня 

дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
до 30 вересня 

Реєстрація на ЄВІ відбувається в МНУ ім. В.О. Сухомлинського (ауд. 
№ 02.203) реєстраторами факультетів (механіко-математичного,  
педагогіки та психології, іноземної філології) або головним реєстратором 
університету. 

Додаткова сесія ЄВІ проводиться в строки, встановлені Українським 

центром оцінювання якості освіти. 

Документи для реєстрації на ЄВІ. 

 Документ, що посвідчує особу та громадянство та його копія.
 Диплом ОС “бакалавр” або ОКР “спеціаліст” або ОС “магістр” або 

довідка про здобуття ОС “бакалавр” у поточному навчальному році 
та його копія.

 Кольорова фотокартка розміром 34 см.

 Наявність електронної пошти. 

 

Документи для вступу 

Вступники для здобуття освітнього ступеня магістра на основі 

освітнього ступеня бакалавра, освітнього ступеня магістра (освітньо-
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кваліфікаційного рівня спеціаліста) подають заяви тільки в електронній 

формі, крім визначених у цьому пункті випадків;  

тільки у паперовій формі: 

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за 

бюджетні кошти відповідно до Умов; 

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, 

по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному 

документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої 

освіти, на базі якого відбувається вступ; 

у разі подання іноземного документа про освіту; 

у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які 

постійно проживають в Україні; 

у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, 

інформація про який відсутня в ЄДЕБО; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати 

заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою 

приймальної комісії закладу вищої освіти. 

Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного та 

регіонального замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для 

участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не 

обмежується. 

Після отримання рекомендацій до зарахування вступник 

пред'являє особисто оригінали: 

• документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус»; 

• 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; 

• екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови та 

екзаменаційну картку до екзаменаційного листка; 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  

• копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом 

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
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підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус»; 

• 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 х 4 см; 

• картонну папку-швидкозшивач та 8 файлів. 

 


