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Вступ на другий (магістерський) рівень вищої освіти 

 

Зміст 

1. Кваліфікаційні вимоги. 

2. Вступні випробування. 

3. Основні дати і події для вступників до магістратури. 

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 

Абітурієнти, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання (як на бюджет, так 

і на контракт) для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 053 

Психологія, 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування, 073 Менеджмент повинні: 

1) подати результати магістерського тесту навчальної компетентності 

(МТНК) (реєстрація на тест з 27 червня до 18 липня: http://mdu.edu.ua/wp-

content/uploads/master-test-2022-mtnk.pdf); 

2) скласти фаховий іспит в університеті; 

3) подати мотиваційний лист. 

Якщо вступник вже має освітній ступінь магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) та вступає на навчання за кошти фізичних 

осіб, то замість результатів МТНК може пройти індивідуальну усну 

співбесіду з іноземної мови в університеті або ж скласти МТНК.; 

Абітурієнти, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання  для здобуття 

ступеня магістра за всіма іншими спеціальностями повинні: 

при вступі на місця державного або регіонального замовлення – скласти 

фаховий іспит в університеті та подати мотиваційний лист; 

при вступі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб – скласти 

фаховий іспит або подати мотиваційний лист. 

Основні дати і події для вступників до магістратури 

Етапи вступної кампанії Терміни 

реєстрація вступників для складання магістерського тесту 

навчальної компетентності (за посиланням: 

https://cabinet.edbo.gov.ua/login/register) 

з 27 червня до 18.00 

годин 18 липня 

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів  

розпочинається 01 

серпня 

https://testportal.gov.ua/magisterskyj-test-navchalnoyi-kompetentnosti-mtnk/
https://testportal.gov.ua/magisterskyj-test-navchalnoyi-kompetentnosti-mtnk/
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/master-test-2022-mtnk.pdf
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/master-test-2022-mtnk.pdf
http://mdu.edu.ua/?page_id=45408
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/mnu-2022-motlyst.pdf
http://mdu.edu.ua/?page_id=45883
http://mdu.edu.ua/?page_id=45883
http://mdu.edu.ua/?page_id=45408
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/mnu-2022-motlyst.pdf
http://mdu.edu.ua/?page_id=45408
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/mnu-2022-motlyst.pdf
https://cabinet.edbo.gov.ua/login/register
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основна сесія магістерського тесту навчальної 

компетентності проводиться у період 

(за графіком УЦОЯО) 

10-17 серпня 

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI 

Правил, для осіб, які вступають на основі індивідуальної 

усної співбесіди (мають спеціальні умови вступу)  

16-23 серпня 

відповідні індивідуальні усні співбесіди у випадках, 

визначених Правилами прийому проводяться 

з 25 серпня до 31 

серпня 

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI 

Правил прийому, для осіб, які вступають на основі 

результатів магістерського тесту навчальної 

компетентності або тільки фахового іспиту в закладі освіти 

з 16 серпня до  18.00 

годин 15 вересня 

додаткова сесія магістерського тесту навчальної 

компетентності проводиться у період 

(за графіком УЦОЯО) 

07-10 вересня 

фахові вступні випробування 16-17 вересня 

рекомендації для зарахування за державним замовленням не пізніше 20 вересня 

вимоги Правил прийому для зарахування за державним 

замовленням мають бути виконані  
до 18.00 години 24 

вересня 

наказ про зарахування за державним замовленням 

видається 
25 вересня 

рекомендації для зарахування за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 
26 вересня 

вимоги Правил прийому для зарахування за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб мають бути виконані  
до 12.00 години 28 

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 

 

Документи для вступу 

Вступники для здобуття освітнього ступеня магістра на основі 

освітнього ступеня бакалавра, освітнього ступеня магістра (освітньо-

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 цих Правил; 

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

по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у 

відповідному документі про раніше здобуту освіту; 

у разі подання іноземного документа про освіту; 

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; 
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у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних 

кабінетів; 

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 у фіксованих та відкритих конкурсних 

пропозиціях, та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції. 

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 України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

• ідентифікаційного коду (у випадку офіційно підтвердженої відмови від 

ідентифікаційного коду у зв’язку з релігійними переконаннями має бути 

відповідна відмітка в паспорті); 

• військово-облікового документа (для військовозобов’язаних –  

військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а 

для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

• документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо 

інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти; 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень відсутній, може подаватись довідка державного 

підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання додатка 

до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

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 України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус»; 

• копію ідентифікаційного коду (у випадку офіційно підтвердженої 

відмови від ідентифікаційного коду у зв’язку з релігійними переконаннями 

має бути відповідна відмітка в паспорті); 

• військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - 

військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а 

для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

• копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо 

інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти; 

• чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см; 

• картонну папку-швидкозшивач та 8 файлів. 


