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 (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати 

результат магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти індиві-

дуальну усну співбесіду з іноземної мови. 

7. Конкурсний відбір осіб на навчання для здобуття освітнього ступеня ма-

гістра здійснюють фахові атестаційні комісії за спеціальностями. 

Персональний склад фахових атестаційних комісій на календарний рік за-

тверджує ректор Університету своїм наказом. 

8. У конкурсному відборі на місця, які фінансуються за кошти державного 

бюджету, мають право брати участь особи, які здобули ступінь бакалавра від-

повідної спеціальності в університеті або іншому ЗВО незалежно від джерел 

фінансування, форми навчання та року закінчення навчання. 

9. Особи, які за результатами конкурсного відбору не рекомендовані на на-

вчання за кошти державного бюджету, можуть брати участь у конкурсі на на-

вчання за кошти юридичних чи фізичних осіб. 

10. Відповідно до п. 3.3 Правил прийому, особа може вступити до Універ-

ситету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра 

та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальні-

стю, за умови успішного проходження вступних випробувань. Університет у 

Правилах прийому встановлюває додаткові вимоги для такої категорії осіб що-

до строків навчання, включення додаткових обов'язкових навчальних компо-

нентів до індивідуального навчального плану та обмеження щодо можливого 

поєднання спеціальностей різних галузей знань. Фінансування навчання за 

кошти державного та місцевого бюджетів здійснюється в межах строку навчан-

ня за навчальним планом відповідної освітньої програми, який визначається з 

розрахунку один навчальний рік на 60 кредитів ЄКТС. 

11. Відповідно до п. 7.7 Правил прийому, для для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра з спеціальностей галузей знань 05 “Соціальні та 

поведінкові науки”, 07 “Управління та адміністрування”, 28 “Публічне 

управління та адміністрування” конкурсний бал обчислюється  за такою фо-

рмулою: 

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2, 

 де П1 - оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених Правилами 

прийому випадках) (за шкалою від 100 до 200 балів),  

 П2 - оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів); 

 12. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з інших спе-

ціальностей Університету (крім спеціальностей галузей знань 05 “Соціальні та 

поведінкові науки”, 07 “Управління та адміністрування”,  28 “Публічне управ-

ління та адміністрування”) зараховуються результати фахового іспиту. Конку-

рсний бал обчислюється за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = П1, 

де П1 - оцінка фахового іспиту. 
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