Додаток 14
ПОРЯДОК
Прийому вступників для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»
до Національного авіаційного університету

І. Загальні положення.
1.1. Приймальна комісія здійснює реєстрацію вступників, які бажають брати участь у
конкурсному відборі для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю
081 «Право» відповідно до Положення про проведення єдиного фахового вступного
випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра
за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році від 11.04.2017 № 579 (далі – Положення) (Додаток
15).
1.2. У ході реєстрації Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності
інформації, наданої вступником. Вступник вважається зареєстрованим після отримання
екзаменаційного листка.
1.3. Для вступу за спеціальністю 081 «Право» – бали єдиного фахового вступного
випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО, що
має такі складові: тест з шести базових юридичних (правничих) дисциплін (блок Право); тест
загальних навчальних правничих компетентностей (блоків ТЗНПК); тест з іноземної мови
(англійська мова, або німецька мова, або французька мова – блок Іноземна мова). Порядок
проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття
ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційнотехнологічних процесів здійснення ЗНО визначається Положенням.
1.4. Для участі в конкурсному відборі під час вступу на навчання для здобуття
ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах України
обов’язковим є подання до приймальних комісій результатів єдиного фахового вступного
випробування, за винятком випадків, встановлених цим Положенням.
1.5. Вступники можуть подати не більше п’яти заяв на участь у конкурсному відборі
на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право».
1.6. Вступники, які вступають до вищого навчального закладу на основі ступеня
вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю
(напрямом підготовки), можуть брати участь у конкурсному відборі на навчання для
здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах
України за результатами єдиного фахового вступного випробування за умови успішного
проходження додаткових вступних випробувань у вищому навчальному закладі.
Додаткові вступні випробування вступники складають у кожному вищому
навчальному закладі, в якому виявили бажання брати участь у конкурсному відборі на
навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право».
Вищий навчальний заклад самостійно визначає зміст та перелік додаткових вступних
випробувань. Програма додаткових вступних випробувань розміщується на сайті
університету.
1.7. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним
сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або
сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови,
дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови, дійсним сертифікатом тесту DELF
або DALF (не нижче рівня B1 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).
1.8. Вступний іспит з іноземної мови та фахові вступні випробування у вищому
навчальному закладі для вступників, визначених у пункті 3.3, проводяться вищими
навчальними закладами 03 серпня 2017 року (початок процедури о 10 год. 00 хв.) за
матеріалами (завданнями / зошитами), наданими Міністерством освіти і науки України.
Міністерство освіти і науки України надає матеріали для проведення вступного іспиту з
іноземної мови та фахових вступних випробувань у вищому навчальному закладі не раніше
31 липня 2017 року.
Результати вступних випробувань у вищих навчальних закладах визначаються у
вигляді оцінок за шкалою 100 – 200 балів відповідно до таблиць відповідності тестових балів
рейтинговій оцінці та з урахуванням встановленої відповідною фаховою комісією
мінімальної кількості тестових балів, які за виконання завдань певного блоку може отримати
вступник з мінімально допустимим рівнем фахової компетентності, необхідним для участі в
конкурсному відборі під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах України (далі – поріг «склав/ не
склав»).
ІІ. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань конкурсного відбору та
зарахування на навчання.
Прийом заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування
на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освітнього
ступеня магістра спеціальність 081 «Право» проводиться в такі терміни:
Етапи вступної компанії

Терміни
Денна
Початок прийому заяв та документів 12 липня
вступників, які вступають на основі раніше
здобутого
ступеня
(освітньокваліфікаційного рівня «Спеціаліст») за
спеціальністю
(напрямом
підготовки)
«Право» (Правознавство)
Закінчення прийому документів для 17 липня
проходження
додаткових
вступних
випробувань вступників, які здобули
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень)
за
іншою
спеціальністю
(напрямом
підготовки)
Початок реєстрації вступників, які здобули 18 липня
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень
«Спеціаліст») за іншою спеціальністю
(напрямом підготовки)
Додаткове вступне випробування на основі 18-20 липня
ступеня
вищої
освіти
(освітньокваліфікаційного рівня), здобутого за
іншою
спеціальністю
(напрямом
підготовки) (за графіком проведення)
Закінчення прийому документів
25 липня
*Єдине фахове вступне випробування
03 серпня (початок
процедури о 10 год.
00 хв.).
Подання заяв для участі в другій сесії
до 07 серпня 2017
року.

Терміни
Заочна
12 липня

17 липня

18 липня

18-20 липня

25 липня
03 серпня (початок
процедури о 10 год.
00 хв.).
до 07 серпня 2017
року.

оголошення результатів основної сесії
єдиного фахового вступного випробування
друга сесія єдиного фахового вступного
випробування

Не пізніше 16 серпня 15 серпня 2017
2017
14 серпня 2017 року
(початок процедури о
10 год. 00 хв.)
оголошення результатів другої сесії єдиного 17 серпня 2017 року.
17 серпня 2017 року.
фахового вступного випробування
Оприлюднення списків рекомендованих до не пізніше 12 год. 00 не пізніше 12 год. 00
зарахування
хв. 29 серпня 2017 хв. 29 серпня 2017
року.
року.
Зарахування на навчання за державним не пізніше 17.00 05 не пізніше 17.00 05
замовленням
вересня 2017 року.
вересня 2017 року.
Зарахування на навчання за рахунок коштів не пізніше 10 вересня не пізніше 10 вересня
фізичних та юридичних осіб
*Допуск вступників до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин та
припиняється за 10 хвилин до початку єдиного фахового вступного випробування.
ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників та конкурсний відбір
3.1. До конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 081 «Право» в 2017 році допускаються особи, які здобули ступінь бакалавра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
3.2. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого
ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти - у формі іспиту з іноземної мови та
фахових вступних випробувань, для вступу за спеціальністю 081 "Право" - у формі єдиного
фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до встановленого
законодавством порядку.
Вступники, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття
ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році на основі ступеня вищої освіти
(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
обов’язково повинні проходити додаткове вступне випробування. Програма додаткового
вступного випробування за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня
«Магістр» за спеціальністю 081 «Право» (далі – Програма) розміщена на сайті
http://www.law.nau.edu.ua/images/stories/Doc/ukr/07.06.17/Prog_dodat_vstup_viprob_Magistr.pdf.
Додаткове вступне випробування включає три питання з дисциплін, включених до Програми.
Додаткове вступне випробування проходить у письмовій формі шляхом надання вступником
відповідей на екзаменаційне завдання.
Додаткове вступне випробування проводиться фаховою атестаційною комісією
Навчально-наукового юридичного інституту, склад якої затверджений наказом в.о. ректора
від 28.02.2017 р. № 124/од.
Терміни проведення додаткового вступного випробування визначаються графіком,
який затверджується приймальною комісією університету. Тривалість додаткового вступного
випробування становить дві академічні години (90 хвилин).
Додаткове вступне випробування оцінюється за шкалою «склав/не склав».
Вступник допускається до участі у конкурсному відборі за умови успішного
проходження додаткових вступних випробувань у вищому навчальному закладі.
Вступник вважається таким, що «склав» додаткове вступне випробування в разі, якщо
загальна оцінка за виконання ним окремих завдань випробування становить не менше 60
балів за стобальною шкалою, визначених згідно Програми.
3.3. Брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої
освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах України за
результатами вступних випробувань у вищому навчальному закладі можуть:

1) вступники, які не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному
випробуванні 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;
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 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) вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30
червня 2017 року.

