
Вступ на  

ОС магістр за 

спеціальністю 

081 “Право”  

в 2017 році з 

використанням 

технологій ЗНО  

Як ? 

Де ? 

Коли ? 

Як ? 

Де ? 

Коли ? 



Вступник на ОС магістр за спеціальністю 081 «Право» має право 

подати не більше 5 (п'яти) заяв 

Як проходитиме процедура здачі ЗНО 

Реєстрація на ЗНО здійснюється приймальною комісією одного з 

вищих навчальних закладів, у якому вступник бажає брати участь 

у конкурсному відборі для вступу для здобуття ступеня вищої 

освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році 

У ході реєстрації приймальна комісія здійснює перевірку 

достовірності інформації, наданої вступником.  

Вступник вважається зареєстрованим після отримання 

екзаменаційного листка 



копія документа, що посвідчує особу; 

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за 

відсутності подається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права 

здійснювати будь які платежі за серією та номером паспорта); 

копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

копію додатка до нього; 

чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.; 

копія закордонного паспорта  – за наявності; 

документи, що підтверджують необхідність створення особливих умов;  

документи, що підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 

результатами вступних іспитів 

Необхідні документи для реєстрації на ЗНО 



1) вступники, які не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному випробу-

ванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та 

патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, затвердже-

ному наказом МОН України та МОЗ України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у 

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

2) вступники, які для виконання єдиного фахового вступного випробування 

потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих 

(спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в 

пунктах проведення ЗНО, затвердженому наказом МОН України, МОЗ 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) вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 червня 

2017 року. 

Вступ за результатами вступних випробувань у ВНЗ 



Як проходитиме процедура здачі ЗНО 

Вступник на ОС магістр за спеціальністю 081 «Право» здає єдине 

фахове вступне випробування, що містить три блоки тестових 

завдань: 

перший блок – тест загальних навчальних правничих компетентностей, 

що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення, 

критичне мислення, логічне мислення; 

другий блок – тест з права (шість базових юридичних (правничих) 

дисциплін), що включає: конституційне право, адміністративне 

право, цивільне право, цивільне процесуальне право, кримінальне 

право, кримінальне процесуальне право; 

третій блок – тест з іноземної мови  
                             (англійська, німецька або французька мова). 



Як проходитиме процедура здачі ЗНО 

Результати вступних випробувань визначаються за шкалою 100 – 200 балів 

відповідно до таблиць відповідності та з урахуванням встановленої 

відповідною фаховою комісією мінімальної кількості тестових балів з 

мінімально допустимим рівнем фахової компетентності, необхідним для 

участі в конкурсному відборі (поріг “склав” / “не склав”) .  

Вступник, який підтвердив свій рівень знання іноземної мови дійсним 

міжнародним сертифікатом не нижче рівня В1 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня, звільняється від 

складання блоку Іноземна мова. Таким вступникам результат єдиного 

фахового вступного випробування з блоку Іноземна мова  встановлюється 

на максимальному рівні 200 балів.  



Де зареєструватись на ЗНО з права??? 

У ТНЕУ (корпус № 1 – бібліотека електронних ресурсів) 

з 12 липня 2017 року кожен бажаючий 

вступити на спеціальність ПРАВО 

зможе подати заяву та 

зареєструватись на ЗНО!!!   

ТНЕУ – ПУНКТ ТЕСТУВАННЯ ЗНО з ПРАВА 
(рішення про створення пунктів тестування буде прийнято до 28 липня 2017 року) 



Коли зареєструватись на ЗНО з права??? 

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА СПОРІДНЕНОЮ  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

/напрямом підготовки/ “ПРАВО” 

з 12 по 25 липня  1) подача документів до приймальної комісії вступників, 

які бажають брати участь у конкурсному відборі на 

навчання для здобуття ступеня мігістр; 

2) реєстрація вступників, які бажають брати участь у 

конкурсному відборі на навчання для проходження 

єдиного фахового вступного випробування  

03 серпня, 10.00 год. складання у пункті тестування єдиного фахового 

вступного випробування  



ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ /напрямом 

підготовки/ НІЖ “ПРАВО” (вступ за неспорідненою спеціальністю) 

з 12 по 17 липня  подача документів до приймальної комісії вступників, які 

бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для 

здобуття ступеня мігістр (на основі ступеня вищої освіти / ОКР, 

здобутого за іншою спеціальністю) 

з 18 по 20 липня  вступники, які бажають брати участь у конкурсному відборі (на 

основі ступеня вищої освіти / ОКР, здобутого за іншою спеціальністю), 

проходять додаткові вступні випробування в Університеті 

з 18 по 25 липня  реєстрація вступників, які бажають брати участь у конкурсному 

відборі на навчання для проходження єдиного фахового 

вступного випробування (на основі ступеня вищої освіти / ОКР, 

здобутого за іншою спеціальністю), за умови успішного 

проходження додаткових вступних випробувань в Університеті 

03 серпня,  

                 10.00 год. 

складання у пункті тестування єдиного фахового вступного 

випробування  

Коли зареєструватись на ЗНО з права??? 



Коли оголосять резальтати ЗНО з права??? 

ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

29 серпня,  

не пізніше 12.00 год.  

оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за 

результатами єдиного фахового вступного випробування, з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання та/або вступних іспитів 

Коли подавати оригінали??? 

ВИКОНАННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ 

з 29 серпня по 02 

вересня  

особи, з числа рекомендованих до зарахування за результатами 

єдиного фахового вступного випробування, особисто подають 

оригінали документів до приймальної комісії 



ЗАРАХУВАННЯ 

не пізніше 05 вересня  За державним замовленням (денна та заочна форма 

навчання)  

На контрактних умовах (денна форма навчання)  

не пізніше 30 вересня На контрактних умовах (заочна форма навчання)  

Коли проходить зарахування??? 



ЛАСКАВО ПРОСИМО  
 

ДО НАС НА НАВЧАННЯ 


