
До уваги вступників на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 «Право» 

 
Звертаємо Вашу увагу на те, що для конкурсного відбору осіб, які на 

основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за 
спеціальністю 081 «Право», зараховуються бали єдиного фахового вступного 
випробування з використанням організаційно-технологічних процесів 
здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові: 

тест з права; 
тест загальної навчальної правничої компетентності; 
тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська 

мова). 
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 
здійснюється відповідно до законодавства, зокрема: 

пункту 1 розділу ІІІ Умов прийому на навчання до вищих навчальних 
закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 
науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645; 

Наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 року № 409 
«Щодо проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під 
час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня 
магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-
технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання»; 

Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, 
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 
2014 року № 1121. 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської 
мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language 
Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не 
нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або 
аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної 
мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати 
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим 
балом. 

Також звертаємо Вашу увагу на строки прийому документів та 
проведення тестувань. 

Зокрема, для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на 
основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 
зарахування на навчання визначаються Правилами прийому, при цьому 
прийом документів закінчується не раніше 24 липня, а зарахування на 
навчання за державним замовленням – не пізніше 15 вересня. 

Проведення ЗНО буде здійснюватися з 04 серпня 2017 року. 


