
Національний університет «Києво-Могилянська академія» 
оголошує додатковий набір на навчання для здобуття 
освітнього ступеня магістра за такими спеціальностями: 
 

Шифр 
спеціальності 

Назва спеціальності Назва освітньо-наукової 
програми 

Кількість 

бюджетних 

місць 

Кількість 

контрактних 

місць 

032 Історія та 
археологія  

Історія 0 16 
Археологія 0 11 
Юдаїка 0 5 

033 Філософія Філософія 6 20 
034 Культурологія Культурологія 2 25 
035 Філологія  

(035.01 
«Українська 
мова та 
література»)  

Теорія, історія 
літератури та 
компаративістика 

0 8 

Теорія, історія 
української мови та 
компаративістика 

2 7 

051 Економіка Економіка 2 50 
052 Політологія Політологія 0 23 

053 Психологія Психологія 0 22 
054 Соціологія  Соціологія 8 23 

061 Журналістика   Журналістика 0 8 
  Зв’язки з 

громадськістю 
0 11 

072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування 

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування 

0 24 

073 Менеджмент Менеджмент в 
охороні здоров’я 

0 36 

075 Маркетинг Маркетинг 0 6 
 

091 Біологія          Молекулярна 
біологія 

5 12 

Лабораторна 
діагностика 
біологічних систем 

0 9 

101 Екологія Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища 

0 7 

102 Хімія Хімія 
 

4 3 



104 Фізика та 
астрономія 

Фізика (Теоретична 
фізика) 

7 5 

113 Прикладна 
математика 

Прикладна 
математика 

0 9 

121 Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

0 8 

122 Комп’ютерні 
науки 

Комп’ютерні науки 0 35 

124 Системний 
аналіз 

Системний аналіз 5 10 

231 Соціальна 
робота 

Соціальна робота 7 13 

281 Публічне 
управління та 
адміністрування 

Публічне 
управління та 
адміністрування 

0 24 

 
 

Етапи і терміни додаткового набору: 
 
21 серпня – 03 вересня 

Прийом заяв і документів від абітурієнтів 

 

05 вересня – 11 вересня  

Складання вступних випробувань  

 

12 вересня 

Надання рекомендацій для зарахування 

 

12 вересня – 14 вересня  

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування  

 

17 вересня  

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням,  за 
кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних 
кредитів 



Заяви і документи приймаються за адресою: 
 

вул. Іллінська, 9, Культурно-мистецький центр НаУКМА, 2-й поверх  
(Приймальна комісія НаУКМА) 

 
 

Графік прийому документів: 
   21—23 серпня (вівторок – четвер): 09.00 – 17.00 
   27—31  серпня (понеділок – п’ятниця): 09.00 – 17.00 
   1 вересня (субота): 09.00 – 13.00 
   3 вересня (понеділок): 09.00 – 17.00 

 

 

Заяви вступників приймаються тільки в паперовій формі. 
 

Перелік документів, які подаються до Приймальної комісії 
НаУКМА 

 
Під час подання заяви вступник пред’являє  оригінали: 

 документа, що посвідчує особу; 
 військового квитка або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених 
законодавством); 

 документа державного зразка про раніше здобутий освітній 
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого 
здійснюється вступ, і додаток до нього; 

 довідки про присвоєння індивідуального податкового номера; 
 екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови (для абітурієнтів спеціальностей: 032 Історія та археологія, 
033 Філософія, 034 Культурологія, 051 Економіка, 052 Політологія, 
053 Психологія, 054 Соціологія, 061 Журналістика); 

 сертифікату, що підтверджує рівень знання іноземної мови не 
нижче В1 – за наявності (для абітурієнтів спеціальностей: 035 
Філологія, 071 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 
Менеджмент,  075 Маркетинг, 091 Біологія,  101 Екологія, 102 
Хімія, 104 Фізика та астрономія, 113 Прикладна математика, 121 
Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 124 
Системний аналіз, 231 Соціальна робота, 281 Публічне управління 
та адміністрування). 

 
 

 



До заяви вступник додає:  
 

 2 копії  документа, що посвідчує особу;  
 2 копії  довідки про присвоєння індивідуального податкового 

номера;  
 2 копії документа, що підтверджують право вступника на 

звільнення від складання ЗНО (за наявності); 
 копію військового квитка або посвідчення про приписку до 

призовної дільниці – для військовозобов’язаних (крім випадків, 
передбачених законодавством); 

 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого 
здійснюється вступ, і додатка до нього; 

 копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з 
іноземної мови (для абітурієнтів спеціальностей: 032 Історія та 
археологія, 033 Філософія, 034 Культурологія, 051 Економіка, 052 
Політологія, 053 Психологія, 054 Соціологія, 061 Журналістика); 

 копію сертифікату, що підтверджує рівень знання іноземної мови 
не нижче В1 – за наявності (для абітурієнтів спеціальностей: 035 
Філологія, 071 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 
Менеджмент,  075 Маркетинг, 091 Біологія,  101 Екологія, 102 
Хімія, 104 Фізика та астрономія, 113 Прикладна математика, 121 
Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 124 
Системний аналіз, 231 Соціальна робота, 281 «Публічне управління 
та адміністрування) 

 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 
 згоду вступника на обробку персональних даних; 
 творчий доробок (для вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю 061 «Журналістика» (освітньо-наукова 
програма «Журналістика»)); 

 мотиваційну презентацію (для вступу на навчання для здобуття 
ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування»); 

 лист про наміри (мотивація вступу, наукові зацікавлення, можливі 
напрямки майбутнього магістерського дослідження –  для вступу 
на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 054 
«Соціологія»); 

 письмову пропозицію практичного проекту в галузі управління в 
охороні здоров’я (для вступу на навчання для здобуття ступеня 
магістра за спеціальністю  073 «Менеджмент» (освітньо-наукова 
програма «Менеджмент в охороні здоров’я»)). 

 



 Заяви і документи подаються вступником тільки особисто. 
 

 Копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною 
комісією НаУКМА. Копії документів без пред’явлення оригіналів 
не приймаються!  

 

Порядок вступних випробувань 

1) додаткове вступне випробування (для осіб, які здобули  ступінь 
/ освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти за іншою 
спеціальністю); 

 
2) вступний іспит з англійської мови (для абітурієнтів спеціальностей 

035 Філологія, 071 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 

Менеджмент,  075 Маркетинг, 091 Біологія,  101 Екологія, 102 Хімія, 

104 Фізика та астрономія, 113 Прикладна математика, 121 Інженерія 

програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний 

аналіз, 231 Соціальна робота, 281 Публічне управління та 

адміністрування*, а також абітурієнтів решти спеціальностей, 

звільнених від  складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з 

використанням технологій ЗНО**); 

                                                 
* Вступний іспит з англійської мови складають  абітурієнти  зазначених спеціальностей,  

які не мають сертифікату, що підтверджує знання іноземної мови (англійської, німецької, 

французької, іспанської) на рівні В1 та вище. Абітурієнтам зазначених спеціальностей 

замість вступного іспиту з англійської мови зараховуються також результати єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови, складеного в 2018 р.   

** Йдеться про осіб, які не складали  єдиного вступного іспиту з іноземної мови:  

- через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних 

станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837; 

- через необхідність створення для них інших особливих умов вступних випробувань, ніж 

зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з 

особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 

0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702; 



 
3) фахове вступне випробування. 

Програми вступних випробувань дивись тут  

                                                                                                                                                             

- у зв’язку із звільненням з військової служби (у тому числі демобілізацією) після 31 

березня 2018 року. 

 

http://vstup.ukma.edu.ua/dlya-vstupnykiv-na-magisterski-programy/programy-vstupnyh-vyprobuvan/

