
До уваги абітурієнтів 

Інститут післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка  

оголошує набір на підготовчі курси до складання вступних випробувань  

для здобуття ступеня магістра 

Заняття плануються: 

п’ятниця, субота, неділя -15, 16, 17 березня; 22, 23, 24 березня;  

субота, неділя - 6, 7 квітня; 13, 14 квітня; 20, 21 квітня. 

 

Початок занять: п’ятниця о 12:50 (4 пари - до 18:50); 

 субота, неділя о 9:30 (4 пари – до 15:40) 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 «ПРАВО»  
Підготовка до складання дисципліни «Основи права»: теорія держави і права, 

адміністративне право та адміністративний процес, кримінальне право та 

кримінальний процес, цивільне право та цивільний процес (48 год.). 

Вартість: 4 300 грн. 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»  
У програмі навчання підготовка до складання фахового іспиту з навчальних 

дисциплін: загальна психологія, психологія особистості, соціальна психологія, 

психологія розвитку (48 год.) 

Вартість: 4 300 грн. 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 

СТРАХУВАННЯ»  
У програмі навчання підготовка до складання іспиту «Економіка: економічна 

теорія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економічних учень» (48 год.)  

Вартість: 4 000 грн. 

 

Підготовка слухачів здійснюється на умовах укладеного договору та повного 

відшкодування витрат за навчання  

Документи для оформлення на курси  

 заява;  

 копія паспорта; 

 копія ідентифікаційного коду; 

 договір на навчання; 

 копія квитанції про оплату (факсом чи E-mail: admin-ipe@univ.net.ua): 
Отримувач:  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА  ШЕВЧЕНКА, 01601 , м. Київ, вул. 

Володимирська, 60, Р/р 31251202114095 в ДКСУ код банку 820172 ЄДРПОУ 02070944.  Призначення платежу : Плата за 

навчання -  підготовка до  вступу  за  спеціальністю  « __________»  згідно з договором №_________   від  _________2018 р. Сума 

_____грн. (Без ПДВ) 

Довідки: Інституту післядипломної освіти, м. Київ, вул. Васильківська, 36, 

телефон: +38 044 521 3305; +38 044 521 3560 факс: +38 044 521 3552; 

www.ipe.univ.kiev.ua/  E-mail: admin-ipe@univ.net.ua  

http://www.ipe.univ.kiev.ua/
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