


Загальна інформація

• Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022
році, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 
від  27 квітня 2022 року No392

• Правила прийому для здобуття вищої освіти у Східноукраїнському
національному університеті імені Володимира Даля у 2022 році

https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/05/Pravyla-pryjomu-2022.pdf


Сайт університету

https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/05/2022-Dodatok-08.-Perelik-konkursnyh-predmetiv-magistra.pdf


Етапи вступної кампанії



Подача документів

• Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:
• тільки в електронній формі, окрім переліку випадків визначених Правилами прийому ч.1. 

Розділ 6.

• Під час подання заяв на відкриті/фіксовані конкурсні пропозиції вступники обов’язково 
зазначають один з таких варіантів:

• • «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на 
участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання 
рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету 
(за державним або регіональним замовленням)»;

• • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця 
державного або регіонального замовлення».



Документи необхідні для вступу на магістра

• Документ, що посвідчує особу, РНОКПП.
• Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військовий квиток або 

тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення 
про приписку до призовних дільниць).

• Документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про 
нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

• Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 
індивідуальною усною співбесідою під час вступу для здобуття ступеня магістра на 
основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 
замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського 
комплексного тесту.

• Чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.



Конкурсний відбір

• Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра 
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для 
здобуття ступеня магістра, зараховуються

• для вступу на спеціальності 081 «Право»:
• результати магістерського комплексного тесту;
• або результати тесту єдиного фахового вступного випробування з права та 

результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (у 
будь-яких комбінаціях)



Конкурсний відбір

• Для вступу на спеціальності 
• 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 073 «Менеджмент» ( ОП Менеджмент, Управління 
фінансово-економічною безпекою, Менеджмент зовнішньоекономічною 
діяльністю, Бізнес-адміністрування), 075 «Маркетинг», 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне 
управління та адміністрування», 053 «Психологія», 292 «Міжнародні 
економічні відносини»:

• результати магістерського тесту навчальної компетентності;
• фахового іспиту.



Конкурсний відбір

• Для вступу на інші спеціальності:
• результати фахового іспиту при вступі на місця державного замовлення;
• результати розгляду мотиваційних листів (відповідно до Правил прийому) 

при вступі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб;



Магістерський комплексний тест (МКТ)

• Магістерський комплексний тест – форма вступного випробування для вступу на навчання 
для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра 
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

• Вступне випробування передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з іноземної 
мови та права. Вступне випробування проводиться Українським центром оцінювання якості 
освіти відповідно до законодавства.

• Завдання тесту укладаються відповідно до програми тесту з права для вступу в 
магістратуру та програми тесту з іноземних мов для вступу в магістратуру.

https://osvita.ua/master/master-zno/program/64242/
https://osvita.ua/master/master-zno/program/64245/




Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК)

• Магістерський тест навчальної компетентності – форма вступного випробування для вступу 
на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти 
бакалавра.

• Вступне випробування передбачає оцінювання готовності вступника до опанування 
освітньої програми магістерського рівня, яке здійснюється Українським центром оцінювання 
якості освіти відповідно до законодавства.

• Цей тест містить 33 завдання на визначення загальної навчальної компетентності вступника. 
Завдання тесту укладаються відповідно до Програми тесту загальних навчальних 
компетентностей, затвердженої наказом МОН №158 від 11 лютого 2022 року.

https://osvita.ua/master/master-zno/program/64243/




Фаховий іспит

• Фаховий іспит – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, 
що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає 
очну або дистанційну (за рішенням закладу освіти) перевірку здатності до опанування 
освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

• Програми фахових іспитів обов’язково оприлюднюються на вебсайтах закладів вищої освіти. 
У програмах мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання 
підготовленості вступників.

• Перелік спеціальностей на які необхідно складати фаховий іспит у закладі освіти дивіться за 
посиланням.

https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/05/2022-Dodatok-08.-Perelik-konkursnyh-predmetiv-magistra.pdf


Мотиваційний лист

• Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про 
його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад 
освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні 
сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому 
числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

• Право вступу на підставі мотиваційного листа визначається у правилах прийому до закладів 
вищої освіти. При цьому вступ на підставі розгляду мотиваційного листа можливий тільки на 
контракт на затверджений перелік спеціальностей.

• Вимоги до мотиваційних листів визначаються правилами прийому закладу освіти. Критерії 
оцінювання мотиваційних листів затверджуються приймальними комісіями закладів освіти.

https://osvita.ua/consultations/74817/
https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/05/2022-Dodatok-17.-Motyvatsijnyj-lyst.pdf


Індивідуальна усна співбесіда

• Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка 
передбачає очне оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та 
навичок) вступника з одного, двох або трьох предметів (складових), за 
результатами якої за кожний предмет (складову) виставляються оцінки за 
шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про 
негативну оцінку вступника («незадовільно»).

• Вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат магістерського тесту 
навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з 
іноземної мови під час вступу на контракт на конкурсні пропозиції, які 
передбачають складання магістерського тесту навчальної компетентності 
(МТНК).



Підготовка до МКТ та МТНК

https://testportal.gov.ua/yakym-
bude-test-mtnk/



Підготовка до МКТ та МТНК

http://lv.testportal.gov.ua:82/de
motest.magistr/



Підготовка до МКТ та МТНК

https://testportal.gov.ua//wp-
content/uploads/2022/05/MTNK
_2022_demo_sajt_2505.pdf



Підготовка до МКТ та МТНК

https://testportal.gov.ua/harakte
rystyka-bloku-mkt-z-inozemnoyi-
movy/



Реєстрація на МКТ та МТНК

• Зареєструватися для 
проходження МТНК та МКТ 
потенційні магістри зможуть 

• з 09:00  27 червня 
• до 18:00 18 липня включно, 

звернувшись до 
приймальної комісії на 
електронну пошту.



Реєстрація на МКТ та МТНК

Для реєстрації будуть потрібні такі скановані копії документів:
• заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення 

екзаменаційного листка;
• документа, що посвідчує особу;
• облікової картки платника податків;
• довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та 

отримання диплома в рік вступу (для тих, хто планує проходити реєстрацію в іншому 
ЗВО) або документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний 
рівень);

• фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що 
відповідає досягнутому віку вступника;

• медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі 
потреби створення особливих умов для складання тестів).



Розрахунок тестового та конкурсного бала

• Розрахунок бала МКТ та МТНК

• Переведення тестових балів у шкалу 100-200 балів

• Обчислення конкурсного бала при вступі до магістратури



Розрахунок тестового та конкурсного бала

• тестові бали з права магістерського комплексного тесту
 50 запитань: від 1 до 50 балів

• тестові бали з іноземної мови магістерського комплексного тесту
 30 запитань: від 1 до 30 балів

• тестові бали магістерського тесту навчальної компетентності
 33 запитання: від 1 до 33 балів

Розрахунок бала МКТ та МТНК



Розрахунок тестового та конкурсного бала

• тестові бали з права магістерського комплексного тесту

• тестові бали з іноземної мови магістерського 
комплексного тесту

• тестові бали магістерського тесту навчальної 
компетентності

 Відповідно до додатку 10 до правил прийому

Переведення тестових балів у шкалу 100-200 балів

Приклад
• тестові бали з права магістерського комплексного 

тесту – 36 балів

• За шкалою від 100 до 200 (додаток 6) - 161 бал

https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/05/2022-Dodatok-10.-Tablytsi-perevedennya-baliv.pdf


Розрахунок тестового та конкурсного бала

• Спеціальність 081 «право»

• спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та 
адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»

• Інші спеціальності

Обчислення конкурсного бала при вступі до магістратури

 

 

 



• Контакти Приймальної комісії СНУ ім. В. Даля:

• Телефон: +38(099)640-02-86 (Telegram, Viber, WhatsApp)
• Facebook: https://www.facebook.com/snu.vstup

• Telegram-канал: https://t.me/pk_snu_edu
• E-mail: vstup@snu.edu.ua



Питання?



Дякуємо за увагу
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