До уваги вступників до магістратури на спеціальності
032 Історія та археологія, 052 Політологія, 053 Психологія,
073 Менеджмент, 122 Комп’ютерні науки!
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
вступників, які вступають для здобуття освітнього ступеня магістра за
спеціальностями 032 Історія та археологія, 052 Політологія, 053 Психологія,
073 Менеджмент, 122 Комп’ютерні науки розпочинається 13 травня та
закінчується о 18.00 годині 03 червня 2019 р.
Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – форма вступного випробування з іноземної
(англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу
на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня
вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає
використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього
незалежного оцінювання.
Якщо вступник бажає взяти участь одночасно у конкурсному відборі на
навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» та/або
293 «Міжнародне право» та за іншими визначеними спеціальностями, він
реєструється приймальною комісією того закладу вищої освіти, який
здійснює набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за
спеціальностями 081 «Право» або 293 «Міжнародне право».
Нижче наведено таблицю відповідності старого переліку спеціальностей
новому переліку спеціальностей (тобто вступ на ці спеціальності вважається
продовженням навчання за отриманою на попередньому освітньому рівні
спеціальністю), згідно наказу МОН від 06.11.2015 № 1151:
Старий перелік спеціальностей
історія*

Новий перелік спеціальностей
014 Середня освіта (Історія)
032 Історія та археологія

етнологія;
архівознавство;
археологія

032 Історія та археологія

політологія

052 Політологія

психологія;
практична психологія
управління персоналом та економіка
праці;
менеджмент організацій і
адміністрування (за видами

053 Психологія
073 Менеджмент

економічної діяльності);
менеджмент інноваційної діяльності;
менеджмент природоохоронної
діяльності;
менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності;
менеджмент інвестиційної діяльності;
управління в сфері економічної
конкуренції;
логістика
інформатика*;
прикладна інформатика;
соціальна інформатика;
інформаційно-комунікаційні
технології;
інформаційні управляючі системи та
технології (за галузями);
інформаційні технології
проектування;
122 Комп’ютерні науки
системне проектування;
системи штучного інтелекту;
комп'ютерний еколого-економічний
моніторинг;
комп'ютерні системи управління
рухомими об'єктами (за видами
транспорту);
управління проектами;
консолідована інформація
Вступники, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньокваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом
підготовки) спершу мають скласти додаткове фахове вступне випробування
в університеті з 13 по 31 травня. Такі вступники до реєстрації на ЄВІ
допускаються лише при поданні довідки про успішне складання
додаткового фахового вступного випробування в університеті.
Графік проведення додаткових фахових вступних випробувань: 30 і 31
травня 2019 р.
 вступники на спеціальність 032 Історія та археологія – ауд. 320
Гоголівського корпусу;
 вступники на спеціальність 052 Політологія – ауд. 308 Гоголівського
корпусу;
 вступники на спеціальність 053 Психологія – ауд. 100 нового корпусу;
 вступники на спеціальність 073 Менеджмент – ауд. 121 нового корпусу;

 вступники на спеціальність 122 Комп’ютерні науки – ауд. 304 нового
корпусу.
Перелік документів, які потрібні для реєстрації вступників, які бажають
взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня
магістра за спеціальностями:
032 Історія та археологія, 052 Політологія, 053 Психологія, 073 Менеджмент,
122 Комп’ютерні науки
Для випускників 2019
Для випускників попередніх років
паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копія);
ідентифікаційний код (оригінал та копія);
дві фотокартки (розміром 3х4 із зображенням, що відповідає досягнутому
віку вступника);
довідка щодо планового строку
завершення навчання та отримання
диплома в рік вступу, видана за диплом бакалавра або спеціаліста
місцем навчання – для осіб, які (оригінал та копія);
завершують
навчання
у
рік
проведення вступних випробувань та
персональні дані яких не вносяться
до Єдиної державної електронної
бази з питань освіти.
Нормативними
документами додаток до диплому бакалавра або
передбачено, що до ЄДЕБО не спеціаліста (оригінал та копія).
вноситься інформація про навчання
осіб у військових закладах вищої
освіти
Примітка* Копії завіряються у приймальній комісії за наявності оригіналу. Для реєстрації
потрібно залишити копії документів.

Для реєстрації на участь у Єдиному вступному іспиті з іноземної мови
звертатись:
 вступники на спеціальності 032 Історія та археологія, 052 Політологія –
ауд. 312 Гоголівського корпусу (реєстратор Лунькова Вероніка Сергіївна);
 вступники на спеціальності 053 Психологія та 073 Менеджмент – ауд. 233
нового корпусу (реєстратор Приходько Аліна Василівна);
 вступники на спеціальність 122 Комп’ютерні науки – ауд. 305 нового
корпусу (реєстратор Ковальчук Юрій Олексійович).
Консультативна допомога: адміністратор пункту реєстрації Печонкін Павло
Олексійович – ауд. 240 нового корпусу.

Графік реєстрації: із 9.00 до 17.00 (субота-неділя – вихідні). Перерва з 12.00
до 13.00.
Вступник вважається зареєстрованим після отримання
екзаменаційного листка!!!
Порядок організації та проведення вступних випробувань
http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/05/nakaz_MON_441.pdf
Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов (англійська, німецька,
французька, іспанська) http://testportal.gov.ua//wpcontent/uploads/2019/03/nakaz-MON-vid-28.03.2019-411.pdf

