Витяг із умов вступу до магістратури МЕГУ
Особи, які вже отримали диплом бакалавра, спеціаліста та магістра мають
можливість здобути освітній ступінь магістра за освітніми програмами
МЕГУ.
Тривалість навчання:
• на основі профільної освіти – 1 рік 6 місяців
Форма навчання:
• денна (очна)
• заочна з дистанційною технологією навчання
Вартість навчання
УВАГА!!! При вступі до магістратури на навчання для осіб, які здобули
освітній ступінь БАКАЛАВРА складання єдиного вступного іспиту з
іноземної мови у формі ЗНО є ОБОВ’ЯЗКОВИМ для спеціальностей:
-

072 Фінанси, банківська справа та страхування, 051 Економіка, 073
Менеджмент, 061 Журналістика, 081 Право, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 106
Географія, 242 Туризм, 122 Комп’ютерні науки, 053 Психологія.
- Для вступу на інші спеціальності складати єдиний вступний іспит з

іноземної мови у формі ЗНО непотрібно.
Реєстрація для проходження ЗНО з 06.05.2020 до 03.06.2020
Додаткове фахове вступне випробування в Університеті для вступників з
інших спеціальностей з 06 травня по 29 травня 2020 року
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних
документів з 01 липня 2020
Термін подання заяв з 05.07.2020 по 22.07.2020
Термін складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі
ЗНО 01.07.2020
Термін складання вступного фахового випробування (фаховий іспит) з
05.07.2020 по 26.07.2020
ІІ потік (на вільні місця ліцензованого обсягу)
Прийом заяв, документів (з обов’язковим поданням результатів єдиного
вступного іспиту) 01 вересня – 22 вересня 2020 року
Додаткове фахове вступне випробування для вступників з інших
спеціальностей, які складали єдиний вступний іспит 23 вересня 2020 року
Фахові вступні випробування 24 вересня 2020 року

УВАГА!!! При вступі до магістратури на навчання для осіб, які здобули
освітній ступінь МАГІСТРА та освітньо-кваліфікаційний
рівень СПЕЦІАЛІСТА за іншою спеціальністю вступний іспит з
іноземної мови може складатися в Університеті
Терміни подачі документів:
денна – до 13 серпня
заочна з дистанційною технологією навчання – до 22 вересня
Умови вступу: (конкурсний бал обчислюється)
• за результатом додаткового фахового вступного випробування
• за результатом фахового вступного випробування
• за результатом вступного іспиту з іноземної мови
Строки проведення вступних екзаменів
денна:
додаткове фахове вступне випробування – 14.08.2020
фахове вступне випробування – 15.08.2020
вступний іспит з іноземної мови – 18.08.2020
заочна:
додаткове фахове вступне випробування – І потік 14.08.2020; ІІ потік
23.09.2020
фахове вступне випробування – І потік 15.08.2020; ІІ потік 24.09.2020
вступний іспит з іноземної мови– І потік 18.08.2020; ІІ потік 25.09.2019
Документи для вступу
диплом бакалавра з додатком (оригінал та копія)

сертифікат ЗНО з іноземної мови (для осіб які вступають на
основі диплому бакалавра)

4 кольорових фотокартки розміром 3×4 см

ідентифікаційного коду (копія)

паспорт громадянина України (1, 2 та 11 сторінки) (копія)

посвідчення про приписку до призовної дільниці або військовий
квиток (для юнаків для вступу на денну форму)
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