
ПРОЕКТ 

ПОРЯДОК 

проведення прийому на навчання за освітньою 

програмою підготовки магістра 

 

1. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», здобуття другого 

(магістерського) рівня вищої освіти можливо за умови наявності ступеня 

бакалавра (або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). Ступень 

магістра здобувається за освітньо-професійною (ОПП)  або за освітньо-

науковою (ОНП) програмою. Обсяг ОПП магістра становить 90-120 кредитів 

ЄКТС, обсяг ОНП – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра 

обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 

30 відсотків. 

2. Прийом на навчання за програмами підготовки магістра 

здійснюється згідно з Правилами прийому до університету за очною та 

заочною формами навчання за конкурсом незалежно від джерел 

фінансування. За ОНП здійснюється підготовка магістра на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або на основі здобутого 

освітнього рівня бакалавра за відповідним напрямом підготовки, а за ОПП –

здобувачів вищої освіти зі спорідненим напрямом підготовки або іншою 

спеціальністю. 

3. Підготовка фахівців освітнього ступеня магістра здійснюється за 

рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням) або 

коштів фізичних (юридичних) осіб. 

4. Прийом на підготовку магістра на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних 

(юридичних) осіб. 

5. Прийом заяв і документів, їх перелік, фахові випробування, 

конкурсний відбір, зарахування на навчання вступників та терміни 

здійснюються згідно Правил прийому університету. 

– прийом заяв і документів – з 1 по 20 липня; 

– проведення вступних випробувань – з 21 по 31 липня; 

– оприлюднення рейтингового списку вступників – 1 серпня; 

– зарахування: а) за державним замовленням – до 11 серпня; за кошти 

фізичних (юридичних) осіб – до 25 серпня. 

6. Вступники на навчання подають до Приймальної комісії такі 

документи: 

– заяву (за встановленим формою); 

– документ державного зразка про раніше здобутий рівень вищої освіти 

і додаток до нього (оригінал або завірену копію); 

– медичну довідку за формою 086-о або її копію; 

– шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см. 

7. Для проведення вступних випробувань на навчання створюються 

фахові атестаційні комісії. 

8. На навчання приймаються особи, які здобули вищу освіту за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи мають ступень бакалавра за 

відповідним або спорідненим напрямом підготовки. За іншою спеціальністю 

приймаються особи за умови успішного проходження додаткових вступних 



ПРОЕКТ 

випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту 

бакалавра. (стат. 44 п.10 Закону) 

9. Особи, які здобули ступень бакалавра незалежно від джерел 

фінансування та форм здобуття освіти, беруть участь у загальному конкурсі 

на навчання на підставі суми балів, що складається з оцінок (за 100-бальною 

шкалою) вступних випробувань (співбесіди з фаху та екзамену з іноземної 

мови), результату державної атестації та середнього балу додатку до диплому 

(якщо передбачено Правилами прийому до університету). 

Поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань 

зараховуються особи згідно Правил прийому університету. 

При однакових позитивних результатах вступних випробувань 

переважним правом на зарахування на місця за державним замовленням 

користуються особи, які перелічені в Правилах прийому. 

 

10. На навчання за освітніми програмами підготовки магістра на 

спеціальності згідно з додатком 1 до Правил прийому приймаються також 

особи, які здобули ОКР спеціаліста за відповідною чи спорідненою 

спеціальністю. Прийом таких осіб здійснюється на умовах оплати навчання 

на договірних засадах за конкурсом з кожної спеціальності на підставі суми 

балів, що складається з оцінки вступних випробувань (співбесіди з фаху) 

згідно з додатком 4 Правил прийому, оцінки вступного екзамену з іноземної 

мови, які оцінюються за 10-бальною системою, та результату державної 

атестації. 

11. Усі вступники на навчання за освітніми програмами підготовки 

магістра складають вступний екзамен з іноземної мови, який проводиться у 

письмовій формі та складається з 2-х частин. 

Перша частина містить 10 завдань, які передбачають контроль 

практичного володіння іноземною мовою і охоплюють основні граматичні 

структури іноземної мови, які вивчалися на І-ІІІ курсах бакалаврату. 

Друга частина передбачає перевірку вміння вступника 

виокремлювати та аналізувати основні проблеми, які вивчалися в 

теоретичних курсах з іноземної мови. Передбачається, що вступник має 

викласти іноземною мовою (300 слів) своє бачення теоретичних проблем 

вивчення або викладання іноземної мови. 

Загальна кількість балів – 100. 
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