IV. Правила прийому до Інституту післядипломної освіти Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
1. Цей розділ уточнює та доповнює Розділи II та III Правил прийому з
урахуванням особливостей вступу до Інституту післядипломної освіти (далі у
цьому розділі - Інститут) при вступі на навчання до Інституту на освітні ступені
бакалавра та магістра.
2. Прийом на навчання за освітнім ступенем бакалавра, магістра до Інституту
здійснюється виключно на умовах фінансування за кошти фізичних та/або
юридичних осіб.
3. Кількість осіб для зарахування на навчання за освітнім ступенем
бакалавра, магістра визначається ліцензованим обсягом відповідних
спеціальностей Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників
1. На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра, магістра на
освітні програми, зазначені у Додатках 4.1, 4.2 відповідно, приймаються особи,
які здобули освітній ступінь бакалавра (та/або ступінь магістра, та/або ОКР
спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю.
При цьому для осіб, що беруть участь у конкурсі для здобуття ступеня
магістра на основі ступеня бакалавра (та/або ступінь магістра, та/або ОКР
спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, середній бал (за 100-бальною
шкалою) додатка до відповідного диплому має бути не нижчим за 60 балів.
Оцінки з додатка до диплома, які виставлені за 5-ти бальною шкалою,
враховуються таким чином: «3» відповідає 65 балам, «4» відповідає 80 балам,
«5» відповідає 95 балам. При використанні інших шкал оцінювання порядок
перерахунку визначає Приймальна комісія.
2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра на перший курс
до Інституту приймаються іноземні громадяни, які приїхали в Україну та мають
іноземні документи про освіту, що відповідає освітньому ступеню бакалавра,
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) з інших спеціальностей
та виконали вимоги Розділу 5 Правил прийому. Перелік освітніх програм,
термін навчання та вступні випробування визначені Додатками 4.3, 4.4. На
навчання для здобуття ступеня магістра на освітні програми згідно з додатком
4.2 приймаються іноземні громадяни за умови складання: додаткового
вступного випробування, вступного випробування з української мови та
вступного випробування з фаху.
§ 2. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
1. Порядок роботи відбіркової комісії:
понеділок, вівторок, середа, четвер та п'ятниця – з 900 до 1700
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2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та
зарахування на навчання проводиться у такі терміни:
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання на перший курс для здобуття освітнього ступеня
магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальностей галузей знань 081
«Право» та 293 «Міжнародне право») на заочну форму здобуття освіти
проводиться у такі терміни:
Етапи вступної кампанії
І етап
Реєстрація електронних кабінетів вступників,
01 липня
завантаження необхідних документів
Реєстрація вступників для складання єдиного
06 травня – 03 червня
вступного іспиту з іноземної мови
(до 18-00)
Складання додаткових фахових вступних випробувань 06 травня – 29 травня
для вступників, які вступають на основі ступеня вищої
освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за
іншою спеціальністю
Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на
17 червня – 25 червня
6
основі вступних іспитів, що проводить Університет
Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на
05 липня – 22 липня
основі результатів єдиного вступного іспиту з
іноземної мови та фахового вступного випробування
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної
01 липня
мови або вступного іспиту з іноземної мови в
Університеті
Проведення Університетом фахових вступних
20 липня – 04 серпня
випробувань, вступних випробувань з іноземної мови, а
також додаткових фахових вступних випробувань для
вступників, які вступають на основі ступеня вищої
освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за
іншою спеціальністю
Надання рекомендацій для зарахування
до 05 серпня
Виконання вимог Правил прийому для зарахування
10 серпня до 18-00
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або
11 серпня до 12-00
юридичних осіб
ІІ етап
(крім спеціальностей 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії», 292 «Міжнародні економічні відносини»)

Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для
участі в конкурсному відборі
6

12 жовтня

Див. Додаток 3.2. Розділу ІІІ. Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в
конкурсному відборі на здобуття вищої освіти
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Закінчення прийому заяв і документів
Терміни проведення вступних випробувань

30 жовтня
2 листопада – 25
листопада
до 27 листопада

Оприлюднення рейтингового списку вступників із
зазначенням рекомендованих до зарахування
Зарахування вступників на навчання за кошти
до 1 грудня
фізичних/юридичних осіб
3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання на перший курс для здобуття освітнього ступеня
магістра на заочну форми здобуття освіти за спеціальностями 081 «Право» та
293 «Міжнародне право»:
Етапи вступної кампанії
І етап
Реєстрація електронних кабінетів вступників,
01 липня
завантаження необхідних документів
Реєстрація вступників для складання єдиного
06 травня – 03 червня
вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового (до 18-00)
вступного випробування
Складання додаткових фахових вступних випробувань 06 травня – 29 травня
для вступників, які вступають на основі ступеня вищої
освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за
іншою спеціальністю
Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на
17 червня – 25 червня
7
основі вступних іспитів, що проводить Університет
Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на
05 липня – 22 липня
основі результатів єдиного вступного іспиту з
іноземної мови та єдиного фахового вступного
випробування
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної
01 липня
мови або вступного іспиту з іноземної мови в
Університеті
Основна сесія єдиного фахового вступного
03 липня
випробування або фахового вступного іспиту в
Університеті
Складання додаткових фахових вступних випробувань 20 липня – 25 липня
для вступників, які вступають на основі ступеня вищої
освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за
іншою спеціальністю і вже складали єдиний вступний
іспит та єдине фахове вступне випробування
Надання рекомендацій для зарахування
до 05 серпня
7

Див. Додаток 3.2. Розділу ІІІ. Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в
конкурсному відборі на здобуття вищої освіти
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Виконання вимог Правил прийому для зарахування
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або
юридичних осіб
ІІ етап

10 серпня до 18-00
11 серпня до 12-00

( крім спеціальності 293 «Міжнародне право»):

Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для
участі в конкурсному відборі
Закінчення прийому заяв і документів
Терміни проведення вступних випробувань

12 жовтня
30 жовтня
02 листопада – 25
листопада
до 27 листопада

Оприлюднення рейтингового списку вступників із
зазначенням рекомендованих до зарахування
Зарахування вступників на навчання за кошти
до 01 грудня
фізичних/юридичних осіб
4. Терміни додаткового набору (на вакантні місця ліцензійного обсягу) на
заочну форму навчання здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або
юридичних осіб на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра за
спеціальностями, 291«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини », 293 «Міжнародне
право»:
Етапи вступної кампанії
Прийом заяв і документів від абітурієнтів для
01 вересня – 10 вересня
участі в конкурсному відборі
Проведення Університетом вступних випробувань 07 вересня – 15 вересня
Зарахування вступників на навчання за кошти
18 вересня
фізичних та/або юридичних осіб
5. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний
відбір та зарахування для здобуття освітнього ступеня бакалавра осіб, що
мають освітній ступінь бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста за іншими спеціальностями, проводиться в такі терміни:
Етапи вступної кампанії
І етап
ІІ етап
Початок прийому заяв і документів від
17 червня
12 жовтня
абітурієнтів для участі в конкурсному відборі
Закінчення прийому заяв і документів
22 липня
30 жовтня
Проведення Університетом вступних
23 липня –
02 листопада –
випробувань
30 липня
25 листопада
Надання рекомендацій до зарахування
до 27
01 серпня
листопада
Зарахування вступників на навчання за кошти
5 серпня
до 01 грудня
фізичних та\або юридичних осіб
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§ 3. Порядок прийому заяв і документів
1. Вступники для здобуття ступеня бакалавра на освітні програми
Додатка 4.1 для участі в конкурсному відборі подають заяви у паперовій формі.
2. Вступники для здобуття ступеня магістра на освітні програми Додатка
4.2 для участі в конкурсному відборі подають заяви
 в електронній формі, крім визначених цими Правилами випадків
(див. § 3 Розділ 3);
 у паперовій формі, для участі у конкурсному відборі на освітні
програми спеціальностей 053 «Психологія», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», за умови
складання вступних іспитів в Університеті (див п.5 § 4).
 у паперовій формі, для участі у другому етапі (див § 2. етап ІІ)
конкурсного відбору.
Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення
електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією
Університету у порядку, визначеному законодавством.
3. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються
уповноваженою особою Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто
оригінали таких документів:
 документа (одного з документів), що посвідчує особу,
передбаченого Законом України «Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус;
 військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім
випадків, передбачених законодавством);
 документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється
вступ, і додаток до нього;
 документи, які підтверджують право вступника на участь у
конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на
основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови
та/або єдиного фахового вступного випробування.
4. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка
державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без
подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень.
5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 копії документів, зазначені у пункті 3 цього параграфа;
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 копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного
випробування/єдиного вступного іспиту (у визначених цими
Правилами випадках, див. § 4);
 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 згоду вступника на обробку персональних даних;
 папку-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).
6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою
комісією Інституту або в порядку, установленому законодавством. Копії
документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку)
не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не
приймаються.
7. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про
освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її
своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до
ЄДЕБО.
§ 4. Організація конкурсного відбору
1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за
результатами вступних випробувань, складених у рік вступу.
2. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» вступні
випробування проводяться згідно з п.2 §4 розділу III цих Правил прийому.
3. Програми вступних іспитів, які проводить Університет,
затверджуються Головою Приймальної комісії та оприлюднюються не пізніше
ніж за три місяці до початку прийому документів.
4. Для вступу за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні
відносини» (крім спеціальностей 081 «Право», 293 «Міжнародне право»)
вступні випробування проводяться відповідно до п.3 §4 розділу III цих Правил
прийому.
При цьому конкурсний бал визначається формулою:
КБ = П1 + П2,
де П1 –оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту
з іноземної мови, що проводить Університет
П2 –оцінка з фахового вступного випробування.
Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та
оцінюється за двобальною шкалою – «склав / не склав». Додаткове вступне
випробування має форму тесту. При цьому час, відведений на додатковий
іспит, не може перевищувати 90 хвилин.
Іспит з іноземної мови орієнтований на те, що вступник має підтвердити
володіння іноземною мовою на рівні не нижчому за B2 відповідно до
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. У підсумку іспит
оцінюється за 200-бальною шкалою.
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Знання та вміння, продемонстровані вступником на іспиті з фаху,
незалежно від форми проведення, оцінюються за 200-бальною шкалою.
Загальний час, відведений на складання іспиту з іноземної мови та іспиту
з фаху, не може перевищувати три (астрономічні) години. Мінімальна
позитивна оцінка іспиту з іноземної мови та фаху складає 100 балів за кожен
іспит. Особи, які отримали на іспиті з іноземної мови чи іспиті з фаху менш ніж
100 балів, позбавляються права на участь у конкурсі на зарахування за обраною
спеціальністю (магістерською програмою).
5. Вступники до Інституту післядипломної освіти, які вже мають освітній
ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття
ступеня магістра за спеціальностями 053 «Психологія», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» можуть, за їх вибором,
замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови складати вступне
випробування з іноземної мови в Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка.
6. Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра на освітні програми,
вказані у Додатку 4.1, здійснюється за результатами письмового вступного
випробування у формі тесту, що проводить Інститут.
Знання та вміння, продемонстровані абітурієнтом на вступному
випробуванні при вступі на відповідні освітні програми ступеня бакалавра,
оцінюються за 100-бальною шкалою. Мінімальна позитивна оцінка складає 60
балів. Особи, які набрали на вступному випробуванні менше ніж 60 балів,
позбавляються права участі в конкурсі за цією освітньою програмою.
Час, відведений на складання кожного з тестів, не може перевищувати 90
хвилин.
Конкурсний бал вступника при вступі на освітні програми ступеня
бакалавра визначається оцінкою, отриманою на вступному випробуванні.
§ 5. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
1. Рейтингові списки вступників формуються Приймальною комісією з
ЄДЕБО окремо за кожною освітньою програмою на основі конкурсного бала
вступників, який формується відповідно до вимог § 4 Розділу 3.
2. Рейтинговий список вступників впорядковується:
- за конкурсним балом від більшого до меншого;
- за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) від більшого до меншого;
3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
- ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма
здобуття освіти;
- прізвище, ім'я та по батькові вступника;
- конкурсний бал вступника;
- середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень).
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§ 6. Надання рекомендацій для зарахування
1. Рішення щодо надання рекомендації для зарахування на навчання
приймається Приймальною комісією Університету за рекомендацією фахової
атестаційної комісії Інституту на основі сформованого за конкурсними
оцінками рейтингового списку.
2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відбіркової комісії
Інституту.
§ 7. Виконання вступниками вимог для зарахування
Особи, що беруть участь у конкурсному відборі на місця навчання за
кошти фізичних та юридичних осіб після ухвалення Приймальною комісією
рішення про рекомендування до зарахування відповідно до термінів,
визначених у § 2 цього розділу, зобов’язані виконати вимоги для зарахування
на місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, а саме подати
оригінали (або копії у випадках, визначених пунктом 4 § 4 розділу І цих
Правил) та копії документів, зазначені у пункті 1 цього параграфа.
§ 8. Коригування списку рекомендованих до зарахування
Списки осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб, за наявності вакантних місць ліцензованого
обсягу, оновлюються рішенням Приймальної комісії про рекомендацію осіб, що
беруть участь у конкурсному відборі на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, не були рекомендовані до зарахування на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб, у порядку зменшення суми конкурсних балів.
Додаток 4.1. Перелік спеціальностей, освітніх програм, за якими
оголошується прийом на заочну форму здобуття освіти для здобуття
освітнього ступеня бакалавра до Інституту післядипломної освіти
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Спеціальність

Освітня
програма

053 Психологія

Практична
психологія

081 Право

Право

Нормативний
термін навчання
(в академічних
роках)
2 роки
2 роки
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Людина і світ
Людина і світ
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Додаток 4.2. Перелік спеціальностей, освітніх програм, за якими
оголошується прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня
магістра до Інституту післядипломної освіти Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Спеціальність

Освітня
програма

Нормативний
термін навчання
(в академічних
роках)

053 Психологія

Практична
психологія

2 роки

072 Фінанси,
банківська справа
та страхування

Управління
фінансами

2 роки

073 Менеджмент

Менеджмент
організацій
охорони
здоров’я

2 роки

081 Право

Право

2 роки
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- Додаткове вступне
випробування з основ
психології
- Вступний іспит з іноземної
(англійської, або німецької,
або французької, або
іспанської) мови або Єдиний
вступний іспит з іноземної
(англійської, або німецької,
або французької або
іспанської) мови
- Фахове вступне
випробування
- Додаткове вступне
випробування з основ
економіки
- Вступний іспит з іноземної
(англійської, або німецької,
або французької, або
іспанської) мови або Єдиний
вступний іспит з іноземної
(англійської, або німецької,
або французької, або
іспанської) мови
- Фахове вступне
випробування
- Додаткове вступне
випробування з основ
менеджменту
- Вступний іспит з іноземної
(англійської, або німецької,
або французької, або
іспанської) мови або Єдиний
вступний іспит з іноземної
(англійської, або німецької,
або французької, або
іспанської) мови
- Фахове вступне
випробування
- Додаткове вступне
випробування з основ права
- Єдиний вступний іспит з
іноземної (англійської, або
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293 Міжнародне
Міжнародне право
право

2 роки

293 Міжнародне
право

Міжнародне
приватне право

2 роки

291 Міжнародні
відносини,
суспільні
комунікації та
регіональні студії

Міжнародні
комунікації
(міжнародна
журналістика)

2 роки

292 Міжнародні
економічні
відносини

Міжнародна
комерція

2 роки

292 Міжнародні
економічні
відносини

Міжнародний
бізнес

2 роки
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німецької, або французької,
або іспанської) мови
- Єдине фахове вступне
випробування
- Додаткове вступне
випробування «Зовнішня
політика так дипломатія
України»
- Єдиний вступний іспит з
іноземної (англійської, або
німецької, або французької,
або іспанської) мови
- Єдине фахове вступне
випробування
- Додаткове вступне
випробування «Зовнішня
політика так дипломатія
України»
- Єдиний вступний іспит з
іноземної (англійської, або
німецької, або французької,
або іспанської) мови
- Єдине фахове вступне
випробування
- Додаткове вступне
випробування «Зовнішня
політика так дипломатія
України»
- Єдиний вступний іспит з
іноземної (англійської, або
німецької, або французької,
або іспанської) мови
- Фахове вступне
випробування
- Додаткове вступне
випробування «Зовнішня
політика так дипломатія
України»
- Єдиний вступний іспит з
іноземної (англійської, або
німецької, або французької,
або іспанської) мови
- Фахове вступне
випробування
- Додаткове вступне
випробування «Зовнішня
політика так дипломатія
України»
- Єдиний вступний іспит з
іноземної (англійської, або
німецької, або французької,
або іспанської) мови
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- Фахове вступне
випробування

Додаток 4.3. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими для
іноземних громадян оголошується прийом на навчання іноземною
мовою для здобуття освітнього ступеня бакалавра до Інституту
післядипломної освіти Київського національного університету імені
Тараса Шевченка

Спеціальність

Освітня програма

081 Право

Право (мова
навчання російська)
/ Право

Нормативний
термін навчання
(в академічних
роках)
3 роки

Вступне випробування

- Вступний іспит з російської
мови
- Людина і світ

Додаток 4.4. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими для
іноземних громадян оголошується прийом на навчання іноземною
мовою для здобуття освітнього ступеня магістра до Інституту
післядипломної освіти Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Нормативний
термін навчання
(в академічних
роках)

Спеціальність

Освітня
програма

072 Фінанси,
банківська справа
та страхування

Управління
фінансами (мова
навчання
російська) /
Управление
финансами

2 роки

081 Право

Право (мова
навчання
російська) /
Право

2 роки
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- Додаткове вступне
випробування з основ
економіки
- Вступний іспит з російської
мови
- Фахове вступне
випробування
- Додаткове вступне
випробування з основ права
- Вступний іспит з російської
мови
- Фахове вступне
випробування

