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Спеціальності та освітні програми 

032 Історія та археологія 

 Американістика та європейські студії 

 Архівознавство 

 Археологія 

 Військова історія 

 Етнологія 

 Історичне туризмознавство 

 Історія мистецтв 

 Історія України 

 Східноєвропейські історичні студії 

 Сходознавство 

 Історія (заочна) 

 

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство 

 Музеєзнавство, пам’яткознавство (денна) 

 Музеєзнавство, пам’яткознавство (заочна) 



Зміст освітніх програм 

 Перелік навчальних дисциплін, види спеціалізацій, загальні та 

фахові програмні компетентності можна знайти в ОПИСІ 

відповідної ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ. 

 Описи всіх освітніх програм розташовані на сайті історичного 

факультету КНУ Шевченка http://www.history.univ.kiev.ua , 

вкладка «Абітурієнтам» ► «Освітній рівень Магістр» 

http://www.history.univ.kiev.ua/


Нормативні документи 

 Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році 

 Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка у 2019 році 

 Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої 

освіти. 



Вступні іспити: ЄВІ 

 ЄВІ – Єдиний Вступний іспит з іноземної мови 

 Обов’язковий для вступу в магістратуру для спеціальностей  

 032 Історія та археологія і 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство 

 Проводиться за технологією ЗНО (Зовнішнє Незалежне Оцінювання) 

 Іноземні мови (на вибір): англійська, німецька, французька, іспанська 

 Наявність сертифікату В2 чи його аналогів не звільняє від складання ЄВІ. 

 Програми вступних випробувань можна знайти на сайті УЦОЯО: 

http://testportal.gov.ua/normatyvni-dokumenty-yefvv-yevi/ 

 Зразки тестів ЗНО в магістратуру 2017-2018 рр.: https://zno.osvita.ua/master/ 
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Вступні іспити: Реєстрація на ЄВІ 
 Реєстрація на складання ЄВІ проводитиметься з 13 травня по 03 червня 

 в ауд. 459 (Червоний корпус, 4-й поверх). 

 Відповідальні за реєстрацію: Дробкова Наталя Василівна і Коваль Андрій 

Павлович. 

 Для реєстрації необхідно особисто подати оригінали та копії: 

 Фото 3*4 см, зроблене у рік вступу 

 Посвідчення особи (паспорт або ID картка) 

 Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

 Довідка про плановий строк завершення навчання та отримання диплому 

 Документи, що підтверджують необхідність створення спеціальних умов для 

складання ЄВІ або звільняють від його складання. 

 Папка швидкозшивач (для формування справи) 

 



Вступні іспити: Реєстрація на ЄВІ 

Екзаменаційний листок 

 Екзаменаційна картка – документ, необхідний 

для складання ЄВІ 

 Видається після реєстрації абітурієнта 

 Після складання ЄВІ в Екзаменаційному листку 

буде проставлено відмітку про участь в іспиті 

 За даними Екзаменаційного листка абітурієнт 

здійснює доступ до Кабінету вступника 

 Екзаменаційний листок не можна втрачати, після 

складання іспиту та отримання результатів його 

слід подати до приймальної комісії навчального 
закладу під час подання заявки на вступ! 



Вступні іспити: Реєстрація на ЄВІ 

Кабінет вступника 

 Кожному абітурієнту, зареєстрованому на ЄВІ, буде 

автоматично створено Кабінет вступника. 

 Доступ до Кабінету здійснюється з сайту УЦОЯО, за 

даними з Екзаменаційного листка. 

 Після завершення реєстрації та не пізніше ніж за два 

тижні до іспиту в Кабінеті з’явиться запрошення-

перепустка із вказанням місця і часу складання ЄВІ. 

 Основна сесія ЄВІ – 02 липня 2019 року. 

 Для доступу до місця тестування необхідно 

пред’явити посвідчення особи, екзаменаційний 

листок та запрошення-перепустку. 

 Допуск до пункту тестування припиняється за 10 
хвилин до початку іспиту! 

 Після складання ЄВІ в Кабінеті з’явиться 

Екзаменаційна картка з результатами іспиту. 



Вступні іспити: Додаткове фахове 

випробування  

 Додаткове фахове випробування мають складати абітурієнти, що планують 

вступати на спеціальність, відмінну від отриманої на ОР Бакалавр. 

 Випускники з дипломами 032 Історія та археологія, під час вступу до магістратури 

на спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство повинні складати 
додаткове фахове випробування. 

 Реєстрація на додаткове фахове випробування відбуватиметься з 13 травня по 31 

травня 2019 року в ауд. 459 одночасно з реєстрацією на ЄВІ. 

 Перша сесія додаткового фахового випробування відбудеться 31 травня. 

 Оцінка, отримана за складання додаткового фахового випробування, не 

впливає на рейтинг абітурієнта, а надає йому допуск до складання основного 
фахового іспиту. 



Вступні іспити: Фахове вступне 

випробування  

 Фахове вступне випробування складається після подачі заявки на вступ до 

магістратури. 

 Заяви на вступ приймаються відбірковою комісією історичного факультету з 10 

по 23 липня в каб. 30 корпусу Радіофізичного факультету (вул. Глушкова, 4Г) 

 Для допуску до фахового вступного випробування абітурієнт має успішно 

скласти додаткове фахове випробування (за умови вступу на іншу 

спеціальність) та ЄВІ.  

 Для вступу на кожну освітню програму проводитиметься окреме фахове 

вступне випробування. 

 Програми фахових вступних випробувань для кожної освітньої програми будуть 

розташовані на сайті історичного факультету в розділі “Абітурієнтам” ► 

“Освітній рівень Магістр”. 



Прийом заяв і документів на вступ 

10 липня – 23 липня 

 Документ, що посвідчує особу 

 Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних) 

 Диплом бакалавра 

 Документи, що підтверджують факт складання ЄВІ (Екзаменаційна картка та 

екзаменаційний листок з результатами іспиту) 

 4 фотокартки 3х4 см 

 Копії всіх зазначених документів. 

 



Основні етапи вступної кампанії 
 13.05 – 03.06.2019 – реєстрація вступників для складання ЄВІ. 

 13.05. – 31.05.2019 – реєстрація вступників для складання додаткового 
фахового випробування. 

 31.05.2019 – перша сесія додаткового фахового випробування. 

 02.07.2019 – основна сесія ЄВІ. 

 10 – 23.07.2019 – прийом заяв і документів вступників, що вступають на основі 
ЄВІ та фахового вступного випробування. 

 24 – 26.07.2019 – проведення фахових вступних випробувань.  

 05.08.2019 – надання рекомендацій для зарахування за державним 
замовленням. 

 05 – 10.08.2019 – виконання вимог для зарахування на навчання за державним 
замовленням. 

 11.08.2019 – зарахування вступників на навчання за державним замовленням. 

 30.08.2019 – дозарахування на навчання за кошти фізичних осіб. 

 

 


