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Вступ на спеціальності: 

 012 Дошкільна освіта 

 013 Початкова освіта 

 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

 014.03 Середня освіта (Історія) 

 014.04 Середня освіта (Математика) 

 014.08 Середня освіта (Фізика) 

 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

 016 Спеціальна освіта 
 

 

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 освітнього ступеня магістра приймаються 

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

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.  

Вступні випробування 

1) екзамен з іноземної мови; 

2) фахове вступне випробування. 

 

Основні дати і події для вступників до магістратури  

Етапи вступної кампанії Терміни 

прийом заяв та документів розпочинається 10 – 22 серпня 

проведення вступних випробувань з іноземної мови та 

фахових вступних випробувань 
24 – 30 липня 

оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування на місця, 

що фінансуються за державним замовленням 

04 вересня 

закінчення терміну виконання вступниками, 

рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування 

за державним замовленням 

11 вересня о 

18.00 

зарахування на навчання за державним замовленням 15 вересня 
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оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб 

17 вересня 

зарахування вступників на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб проводиться 
28 вересня 

дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) 

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

 

Документи для вступу 

Вступники для здобуття освітнього ступеня магістра на основі 

освітнього ступеня бакалавра, освітнього ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) за вказаними спеціальностями за 

денною та заочною формами здобуття освіти подають до приймальної 

комісії заяви тільки у паперовій формі.  

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто 

пред’являє 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; 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  

• копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом 

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

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. 
 


