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ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ 2018

Магістратура 2018: завдання
Об'єктивність та доброчесність відбору

Вступники з високим рівнем підготовки

Якість підготовки магістрів
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Магістратура 2018: цілі та інструменти
Вступ з використанням:
- єдиного фахового вступного випробування з права та
загальних навчальних правничих компетентностей (ЄФВВ)
- єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови
за технологією зовнішнього незалежного оцінювання
Справедливий розподіл бюджетних місць адресне розміщення державного замовлення та широкий
конкурс для вступників в магістратуру 081 Право та 293
Міжнародне право
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Магістратура 2018: цілі та інструменти
Підвищення довіри суспільства до вищої освіти об'єктивне та незалежне оцінювання знань вступників з
іноземної мови в магістратуру галузей 03 Гуманітарні
науки (крім 035 Філологія), 05 Соціальні та поведінкові
науки, 06 Журналістика, 08 Право, 24 Сфера
обслуговування, 29 Міжнародні відносини
з використанням:
- єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови
за технологією зовнішнього незалежного оцінювання
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Єдине фахове вступне випробування 2018
Дата проведення – 13 липня 2018 року
Місця проведення – обласні центри (крім Донецька та
Луганська), Київ, Слов’янськ, Маріуполь, Сєверодонецьк
Склад завдань –
1) блок Загальні навчальні правничі компетентності
2) блок Право
Досвід – 2016 і 2017 роки
Використовуються лише результати ЄФВВ 2018 року!
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Єдине фахове вступне випробування 2018
Перший блок – ТЗНПК
(тест загальних навчальних правничих компетентностей)

Зміст – Програма Тестування із загальної навчальної
правничої компетентності затверджена наказом МОН України
від 8 квітня 2016 року № 409 (доступна на сайті МОН)
Увага! Програми дисциплін «Конституційне право України»,
«Цивільне право України», «Цивільне процесуальне право
України», «Кримінальне право України», «Кримінальне
процесуальне право України», «Адміністративне право України»,
які були затверджені цим наказом у 2016 році є застарілими
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Єдине фахове вступне випробування 2018
Другий блок – Право: тести міститимуть завдання з 8 дисциплін
(конституційне право України; адміністративне право України;
цивільне право України; цивільне процесуальне право України;
кримінальне право України; кримінальне процесуальне право
України; міжнародне публічне право; міжнародний захист прав
людини)
Зміст – Програма другого блоку ЄФВВ затверджена наказом
МОН України від 7 лютого 2018 року № 115 (доступна на сайті
МОН)
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Єдиний вступний іспит 2018
Дата проведення – 11 липня 2018 року
Місця проведення – обласні центри (крім Донецька та
Луганська), Київ, Слов’янськ, Маріуполь, Сєверодонецьк
Склад завдань – «Читання» та «Використання мови»
(не міститиме частин «Писемне мовлення» та «Розуміння
мови на слух»)
Досвід – ЗНО з 2007 р., для вступу в магістратуру в складі
ЄФВВ у 2016 та 2017 роках
Використовуються лише результати ЄВІ 2018 року!
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Єдиний вступний іспит 2018
Мови – англійська, іспанська, німецька, французька
Зміст – Тестові завдання з іноземних мов укладаються
відповідно до Програми зовнішнього незалежного
оцінювання з іноземних мов (англійська, іспанська,
німецька, французька) для осіб, які бажають здобувати
вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти,
затвердженої наказом МОН України від 03 лютого 2016
року № 77, за винятком завдань частин «Писемне
мовлення» та «Розуміння мови на слух»
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Магістратура 2018: календар загальний
Категорія
вступників

Реєстрація Додаткові
Реєстрація
фахові
електронних
для
випробування
складання
кабінетів
(перехресний
ЄФВВ, ЄВІ
УЦОЯО
вступ)

Спеціальності:
з
з
081 Право,
14 травня 14 травня
293
до
до
Міжнародне
24.00
право
5 червня 31 травня
з
Спеціальності
14 травня
галузей:
до
03 (крім 035),
05, 06, 24, 29
31 травня
(крім 293)

Інші галузі та
спеціальності

Примітки:

-

з
14 травня
до
18.00
5 червня
з
14 травня
до
18.00
5 червня

Прийом заяв та
документів

з 2 липня
до 26 липня
(ЄФВВ, ЄВІ),

іспити –
до 9 липня
з 2 липня
до 26 липня
(ЄФВВ, ЄВІ),

іспити –
до 9 липня

Вступні випробування

ЄВІ (іспит з іноземної
мови) – 11 липня,
ЄФВВ (іспит) – 13 липня,
додаткова сесія ЄВІ, ЄФВВ
призначається УЦОЯО

ЄВІ (іспит з іноземної
мови) – 11 липня,
фахові вступні
випробування з 2 по 29
липня, додаткова сесія ЄВІ

Оприлюднення
рейтингового
списку,
не пізніше

13 серпня
автоматичний
розподіл
бюджетних
місць
13 серпня

Виконання
вимог
зарахування
на бюджет,
не пізніше

Зарахування
на бюджет,
не пізніше

Переведення
на вакантні
бюджетні
місця,
не пізніше

18.00
18 серпня

20 серпня

28 серпня

18.00
18 серпня

20 серпня

28 серпня

призначається УЦОЯО

початок
Визначається Правилами прийому до ЗВО, зарахування на навчання за державним
не пізніше
замовленням – до 15 вересня. ЗВО можуть передбачати зарахування вступників на
12 липня
основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) в декілька етапів (у тому числі до дати
і закінчення
закінчення прийому документів в 2018 році) за заочною формою навчання виключно
не раніше
на контракт за умови зарахування таких вступників до 30 листопада 2018 року
26 липня

Спеціальності галузей 03 (крім 035), 05, 06, 08, 24, 29: додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб визначаються Правилами прийому в межах з 01 вересня по 30 листопада. При цьому використовуються результати ЄФВВ,
10 ЄВІ
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Магістратура 2018: календар спеціальний
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ЄФВВ та ЄВІ 2018: реєстрація
Строки – з 14 травня по 5 червня 2018 року
Місце – приймальна комісія ЗВО (один із ЗВО), до якого
збирається вступати.
Якщо збирається вступати на 081, 293, то ЗВО (один із ЗВО), до
якого збирається вступати на 081, 293
Подання документів здійснюється особисто, в паперовій формі,
приймальна комісія має перевірити документи
У разі перехресного вступу реєстрація лише після проходження
додаткових вступних випробувань!!!
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Документи

ЄФВВ та ЄВІ 2018: реєстрація
1) заява
2) документ, що посвідчує особу
3) документ про здобутий ступінь (ОКР) вищої освіти або
довідка щодо планового строку завершення навчання та
отримання диплома в 2018 році
4) дві фотокартки розміром 3х4 см
5)документи про успішне проходження додаткових вступних
випробувань (для перехресного вступу)
6) документи, що засвідчують право на особливі умови
складання ЄФВВ/ЄВІ (за наявності)
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ЄФВВ та ЄВІ 2018: реєстрація
Дії приймальної комісії
1) консультування та допомога
2) перевірка достовірності інформації, наданої вступником
3) організація проходження додаткових вступних випробувань
(для перехресного вступу)
4) формування екзаменаційного листка на сайті УЦОЯО
5) роздрук з сайту УЦОЯО, перевірка та підписання вступником
реєстраційної картки
6) видача екзаменаційного листка та його реєстрація в журналі
14

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ 2018

ЄФВВ та ЄВІ 2018: використання результатів
 Для складання ЄФВВ та ЄВІ достатньо зареєструватись
на одну освітню програму до одного закладу освіти та
успішно скласти випробування
 ЄФВВ та ЄВІ дають право подати до 5 заяв на бюджетні
місця і необмежену кількість на контрактні за 081 та 293
 Обмежень в подачі заяв на інші спеціальності немає
 ЗВО можуть прийняти ЄВІ як вступний з іноземної мови
 ЄФВВ та ЄВІ можуть використовуватись в додаткових
конкурсах, які можуть бути оголошені в 2018 році
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Перехресний вступ 2018:
 Для подання заяви за перехресним вступом необхідно
проходити додаткові вступні випробування за кожною
конкурсною пропозицією в кожному ЗВО
 Додаткові вступні випробування можуть проводитись з
14 травня по 31 травня для допуску до ЄФВВ/ЄВІ та в
час прийому документів, якщо ЄФВВ/ЄВІ складено
 ЗВО мають право, але не зобов’язані брати до уваги
результати додаткових випробувань в інших ЗВО
 Обмежень в кількості заяв на інші спеціальності немає
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Іспити у ЗВО замість ЄФВВ/ЄВІ:
 особи, які не можуть взяти участь в ЄФВВ/ЄВІ через
наявність у них захворювань, зазначених у Переліку
захворювань та патологічних станів, що можуть бути
перешкодою для проходження ЗНО
 особи, які для виконання ЄФВВ/ЄВІ потребують
створення інших особливих умов, ніж зазначені у
Переліку за кодами 0101-0104, 0201-0203, 0206, 03010306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
 вступники, звільнені з військової служби (у тому числі
демобілізовані) після 31 березня 2018 року
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Конкурсний бал 2018:
Для 081, 293: КБ = П1 + П2 + П3,
П1 – ЄФВІ, П2 – ЄФВВ (право), П3 - ЄФВВ (ТЗНПК),
кожна складова в межах 100-200 балів
Для 03 (крім 035), 05, 06, 24, 29 (крім 293):
КБ = П1 + П2 + П3,
П1 – ЄФВІ в межах 100-200 балів, П2 – оцінка фахового
вступного випробування в межах 100-200, П3 – оцінка за інші
показники конкурсного відбору в межах 0-20 балів
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Дякую за увагу!
Готовий відповісти на Ваші
запитання
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