
Прийом заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та

зарахування  на  навчання  вступників  для  здобуття  ступеня  магістра  за
спеціальністю 081 «Право»  за  всіма  формами  навчання  на  основі  здобутого

ступеня вищої освіти або освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться в такі
строки:

Строки вступної кампанії
Для вступників з

відповідних
спеціальностей

Для вступників з
інших

спеціальностей
(перехресний вступ)

Реєстрація для складання єдиного вступного 
іспиту з іноземної мови та єдиного фахового 
вступного   випробування вступників 

14 травня – не пізніше 18 години 05 червня
2018 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників 14 травня – до 24 години 05 червня 2018 року
Складання додаткових фахових вступних 
випробувань для вступників, які вступають 
на основі ступеня вищої освіти (освітньо-
кваліфікаційного  рівня), здобутого за іншою 
спеціальністю (напрямом підготовки)

не потребують
додаткових іспитів

14-31 травня 2018
року

Початок прийому заяв та документів 
02 липня 
2018 року

Закінчення прийому заяв та документів для 
осіб, які вступають на основі вступних 
іспитів 

09 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів для
осіб,  які  вступають  на  основі  результатів
єдиного  вступного  іспиту  та  єдиного
фахового вступного випробування

26 липня 
2018 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту 11 липня 2018 року
Основна  сесія  єдиного  фахового  вступного
випробування

13 липня 2018 року

Додаткова сесія єдиного вступного іспиту
встановлюється Українським центром

оцінювання якості освіти
Надання рекомендацій для зарахування за
державним замовленням

не пізніше 13 серпня 2018 року

Виконання  вимог до  зарахування не пізніше 1800  години 18 серпня

Терміни зарахування вступників

 за державним або регіональним замовленням
– не пізніше 12.00 20 серпня 2018 року;
 за кошти фізичних та юридичних осіб:
 1 хвиля -  не пізніше 27 серпня 2018 року
 2 хвиля – не пізніше 28 вересня 2018 року

Переведення на вакантні  місця державного,
регіонального  замовлення  та  на  місця  за
рахунок  цільових  пільгових  державних
кредитів осіб, які зараховані на навчання за
кошти  фізичних  та/або  юридичних  осіб
(відповідно до цих Правил прийому

не пізніше 28 серпня 2018 року


