
Студенти 4 курсу ( денної форми ) та 5 курсу ( заочної форми) 

спеціальностей "Правознавство" та " Фінанси і кредит" , вашій увазі 

пропонуємо витяг з Правил прийому до магістратури Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 р. 

 

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, що мають 

освітній ступінь бакалавр. 

 

Правила прийому до Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

на навчання за освітнім ступенем магістра 

 

1. Зарахування на навчання за освітнім ступенем магістра здійснюється на 

конкурсній основі, за окремим конкурсом із кожної освітньої програми 

окремо за формами навчання (денна, заочна). 

 

2. Конкурсний відбір на навчання за освітнім ступенем магістра 

здійснюють фахові атестаційні комісії факультетів на основі рейтингу 

вступників. 

 

3. Рейтинг особи, яка бере участь у конкурсному відборі, визначається її 

конкурсним балом, який формується відповідно до вимог § 4. 

 

4. Рішення про зарахування до складу студентів за освітнім ступенем 

магістра приймається за рекомендаціями фахових атестаційних комісій 

факультетів Приймальною комісією Університету. 

 

 

Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору 

та зарахування на навчання 

 

1. Порядок роботи Приймальної комісії: 

 з понеділка до п'ятниці – з 9
00

 до 17
00

, у суботу – з 9
00

 до 14
00

.

 05 серпня –  з 9
00

 до 17
00

.



2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра на 

денну та заочну (без відриву від виробництва) форми навчання 

проводиться в такі терміни: 

 
 



  

Етапи вступної кампанії 
 

Початок прийому заяв і документів 17 липня  

Закінчення прийому заяв і документів 24 липня  

Проведення Університетом вступних іспитів 25 липня – 02 серпня  

Оприлюднення рейтингового списку вступників    

із зазначенням рекомендованих до зарахування 3 серпня до 12
00

  

на місця, що фінансуються за державним    

замовленням    

    

Закінчення терміну виконання вступниками, 

5 серпня о 17
00

 

 

рекомендованими до зарахування, вимог до  

зарахування за державним замовленням.    

    

Терміни прийому заяв на навчання за кошти    

фізичних та юридичних осіб з числа осіб, що 

3 серпня – 8 серпня 

 

склали вступні випробування та не 

 

(до 17
00

)  

рекомендовані до зарахування за державним    

замовленням.    

   

Зарахування вступників за державним 7 серпня до 12
00

  

замовленням.    

Зарахування вступників за кошти фізичних та    

юридичних осіб, за рахунок цільових державних 10 серпня  

кредитів.    

    

Дозарахування (можливе за наявності вакантних    

місць) на навчання за кошти фізичних та 31 серпня  

юридичних осіб.    
 

Порядок прийому заяв і документів 

 

1. Вступники для здобуття освітнього ступеня магістра подають заяву в 

паперовій формі. 

 

2. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної 

(відбіркової) комісії. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді 

реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в 

день прийняття заяви. 

 

3. У заяві вступники вказують 

 факультет ; 

 спеціальність та освітньою програму; 



 форму навчання (денну/заочну); 

 джерело фінансування: 

o виключно на місця державного замовленням; 

o виключно за кошти фізичних та юридичних осіб; 

o на місця державного замовлення і на участь у конкурсі на 

місця 

за кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку 

неотримання рекомендації за цією пропозицією за 

державним замовленням. 

 

4. Під час подання заяви вступник пред'являє особисто оригінали таких 

документів: 

 документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до 

статті 5 Закону України "Про громадянство України", пунктів 15, 

16 частини першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, 

які потребують додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 

частини першої статті 1 Закону України «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства"); 

 військовий квиток або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних; 

 диплом про здобутий освітній ступінь або освітньо -

кваліфікаційний рівень і додаток до нього. Особи, які вступають на 

навчання за ступенем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста та/або ступеня магістра, подають дипломи (і 

додатки до них) про базову і про повну вищу освіту; 

 дипломи переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних 

студентських олімпіад (за наявності); 

 сертифікат міжнародного/державного зразка з іноземної мови для 

професійних цілей, що підтверджує рівень володіння іноземною мовою 

(за наявності). 

 

5. До заяви вступник додає: 

 копії документів, зазначених у пункті 4; 

 4 фотокартки розміром 3 х 4 см; 

 згоду вступника на обробку персональних даних. 

 

6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною 

(відбірковою) комісією Університету або в установленому законодавством 

порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового 

квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають 

засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. 



7. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про 

освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її 

своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до 

Єдиної бази. 

 

8. Особи, які в установлений термін не подали до Приймальної комісії 

вказані документи, участі в конкурсному відборі не беруть. 

 

9. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована вищим 

навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту 

закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної 

помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що 

підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в 

Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання 

анулюється в Єдиній базі. Виправлення технічних помилок відбувається до 

моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на 

навчання. 

 

10. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 

кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура 

визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється 

відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних 

закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 27 червня 2015 року за №614/ 27059. 

Процедура визнання закордонного Документа про освіту здійснюється 

Київським національним університетом імені Тараса Шевченка до початку 

другого семестру першого року навчання студента. 

 

Організація конкурсного відбору 

 

 1. Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за 

результатами: 

 вступних випробувань у формі письмових іспитів, що проводить 

Університет, згідно зі встановленим цим параграфом порядком; 

 єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно  - 

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання – для вступу за спеціальністю 081 «Право». 

 



 2. Програми і форми вступних випробувань є єдиними для всіх осіб, що 

беруть участь у конкурсі, незалежно від того, в якому ВНЗ і коли було здобуто 

вищу освіту за попереднім рівнем/ступенем. 

 

 3. Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового 

вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 

за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання затверджується 

МОН. 

 

 4. Додаткове вступне випробування, яке проводиться для осіб, що беруть 

участь у конкурсі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, 

здобутого за іншою спеціальністю, передує іспиту з іноземної мови та іспиту з 

фаху. Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та 

оцінюється за двобальною шкалою – «склав/не склав». У випадку, якщо 

абітурієнт не склав додаткового вступного випробування, він втрачає право 

брати учать у конкурсному відборі на цю освітню програму. 

 Додаткове вступне випробування має форму тесту. При цьому час,                  

відведений на додатковий іспит, не може перевищувати 90 хвилин. 

 

 5. Абітурієнт, який бере участь у конкурсі на навчання для здобуття 

ступеня магістра, складає в Університеті єдиний іспит з іноземної мови 

незалежно від того, скільки та які освітні програми ним обрано. 

Це правило не поширюється на магістерські програми, для яких іноземна 

мова є фахом,   а також на вступ за спеціальністю 081 "Право". 

Якщо абітурієнт подав декілька заяв на різні освітні програми, то 

єдиний іспит з іноземної мови він складає за графіком тієї освітньої 

програми, де цей іспит проводиться раніше. 

Не допускається перескладання або повторне складання іспиту з 

іноземної мови. 

Єдиний іспит з іноземної мови має кваліфікаційний характер (крім 

магістерських програм, для яких іноземна мова є фахом) та орієнтований на 

те, що вступник має підтвердити володіння іноземною мовою на рівні не 

нижчому за B1 згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. У 

підсумку іспит оцінюється за двобальною шкалою: «склав/не склав». 

Абітурієнт, який не склав іспиту з іноземної мови, автоматично 

вибуває з конкурсного відбору за всіма спеціальностями (магістерськими 

програмами) на які він подав документи (крім магістерських програм, для 

яких іноземна мова є фахом). 

 



6. Єдиний іспит з іноземної мови зараховується автоматично, якщо 

абітурієнт має один із сертифікатів рівня не нижче B1 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня з переліку, вказаного 

нижче. 
 

     Рівень сертифіката, що 
 

Іноземна мова Назва міжнародного екзамену підтверджує рівень володіння 
 

     мовою 
 

       

  IELTS   5.0 – 9.0 
 

  TOEFL cBT  183 - 300 
 

      

  TOEFL pBT  513 – 677 
 

Англійська мова 
TOEFL iBT  65 – 120 

 

    
 

BEC (сертифікат  з ділової AM) Preliminary,  Vantage,  Higher 
 

(АМ)  
 

 

ESOL 
  

PET, FCE, CAE, CPE 
 

    
 

  (Кембриджські екзамени)  
 

     

  АМ  за  професійним  спрямуванням B1 – C2 
 

  в КНУ імені Тараса Шевченка  
 

       

Німецька мова 
TestDaF   TDN 3 – TDN 6 

 

НМ  за  професійним  спрямуванням B1 – C2 
 

(НМ) 
 

 

 
в КНУ імені Тараса Шевченка 

 
 

   
 

Французька мова 
DELF/DALF  B1 – C2 

 

     

ФМ  за  професійним спрямуванням B1 – C2 
 

(ФМ) 
 

 

 
в КНУ імені Тараса Шевченка 

 
 

   
 

       

  DELE   B1 – C2 
 

Іспанська мова 

     

ІспМ за професійним B1 – C2 
 

(ІспМ)  спрямуванням  в  КНУ  імені Тараса  
 

  Шевченка   
 

       

  CILS   CILS 1, CILS 2, CILS 3, CILS 4 
 

     (Uno, Due, Tre, Quattro / DIT C2) 
 

Італійська мова 

     

CЕLІ   CЕLІ 2 – CЕLІ 5 
 

(ІтМ)  PLIDA   B1 – C2 
 

       

  ІтМ  за професійним спрямуванням B1 – C2 
 

  в КНУ імені Тараса Шевченка  
 

     
 

При цьому:     
 

 

a. вступник має засвідчити оригінал сертифіката та надати копію 

сертифіката до відбіркової комісії протягом терміну подання заяв на 

вступ (17 липня – 24 липня); 
 

b. враховуються сертифікати, отримані не раніше ніж за два роки до 

моменту подачі вступником заяви на вступ (термін дії сертифіката – 2 

роки); 
 

c. рішення про зарахування іспиту за сертифікатом приймає єдина 

екзаменаційна комісія з іноземної мови до моменту першого за 

розкладом іспиту з іноземної мови; 



 

d.  рішення про зарахування іспиту за сертифікатом оформляється 

 

протоколом засідання єдиної екзаменаційної комісії та 

оприлюднюється на інформаційних стендах відбіркових комісій; 

 

e. абітурієнт, якому відмовили в зарахуванні іспиту за сертифікатом, має 
 

право складати єдиний іспит з іноземної мови. 
 

Наведений вище перелік сертифікатів може бути розширений Приймальною 

комісією до початку вступних іспитів згідно з рекомендаціями Єдиної 

екзаменаційної комісії з іноземних мов. 
 

7. Для навчання за спеціальністю 081 «Право» за програмою подвійного 

дипломування «Україно – Європейські правничі студії (Програма подвійного 

дипломування з Університетом ім.Миколаса Ромеріса в м.Вільнюс, Литва)» 

(мова навчання англійська) можуть бути зараховані вступники що підтвердили 

володіння англійською мовою на рівні не нижче рівня В2 згідно з 

Загальноєвропейською системою мовної компетентності. 
 

8. Знання та вміння, продемонстровані абітурієнтом на вступному 

випробувані з фаху, незалежно від форми проведення, оцінюються за 200-

бальною шкалою. Іспит з фаху може складатися з двох частин: 

 

 Тестової, максимальна оцінка за яку може складати 100 балів;

 Варіативної/творчої/аналітичної (не-тестової) – 100 балів.
 

Сукупний час, відведений на складання іспиту з фаху, не може перевищувати 

3 (астрономічних) години. Іспит з фаху може проводитися в 2 дні. 
 

Мінімальна позитивна оцінка іспиту з фаху складає 100 балів. Особи, які 

набрали на вступному випробуванні з фаху менше ніж 100 балів, 

позбавляються права на участь у конкурсі за спеціальністю (магістерською 

програмою). 
 

9. Під час проходження вступних випробувань вступникові забороняється 

користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними 

посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням 

Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного 

випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він 

відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На 

екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує 

причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї 

виставляється оцінка з кількістю балів, меншою за мінімальну, визначену 



Приймальною комісією та Правилами прийому для допуску до участі в 

конкурсі, незважаючи на обсяг і зміст написаного. 
 

10. Інформація щодо дати, часу і місця проведення вступних випробувань 

оприлюднюється на інформаційних стендах Приймальної комісії та на веб-

сторінці Університету не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та 

документів. 
 

11. Апеляції на результати вступних випробувань з додаткового іспиту, 

іноземної мови та фаху розглядаються Апеляційною комісією Університету. 
  

 

12. Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування на навчання за 

ступенем магістра, формується за формулою: 
 

 для магістерських програм, у яких іноземна мова є 

фахом: КБ = ВВ + ВІМ + ДБ;



 для магістерських програм, у яких іноземна мова не є 

фахом: КБ = ВВ + ДБ;
 

де: 
 

ВВ – результат вступного випробування з фаху (за 200-бальною шкалою); 

ВІМ –  оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за 100-бальною шкалою) 
 

для магістерських програм, у яких іноземна мова є фахом; 

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (10 балів). 
 

15. Підбиття підсумків конкурсного відбору, встановлення конкурсних 

оцінок і особистих рейтингів претендентів, конкурсного бала (за 

спеціальностями, формами навчання) здійснюється атестаційною комісією 

факультету після завершення всіх вступних випробувань та оформляється 

протоколом за встановленою формою. 



 


