
 

 

АЛГОРИТМ РЕЄСТРАЦІЇ 

ВСТУПНИКІВ НА МКТ/МТНК 

 

 

 Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти 

в 2022 році, залежно від обраної спеціальності вступнику до магістратури буде 

необхідно надати результати магістерських тестів або фахових іспитів у 

Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського, або за 

результатами розгляду мотиваційного листа, зокрема: 

 081 «Право» - результати магістерського комплексного 

тесту, або результати тесту з права єдиного фахового вступного 

випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях) на основі ступеня 

бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», 

напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право». 

 

 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне 

управління та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини» 

- результати магістерського тесту навчальної компетентності та 

фахового іспиту, на основі ступеня бакалавра вступають на навчання для 

здобуття ступеня магістра. 

 

 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне 

управління та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини» 

- на вибір вступника або результат магістерського тесту навчальної 

компетентності та фахового іспиту, або результати індивідуальної усної 

співбесіди з іноземної мови та фахового іспиту, на основі ступеня магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня 

магістра.  

 для вступу на інші спеціальності – результати фахового іспиту 

закладів освіти (бюджет) або розгляду мотиваційного листа (контракт). 

Реєстрація осіб (https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/), 

які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття 

ступеня магістра для проходження магістерського комплексного тесту (МКТ) 

та/або магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) для вступу на 

другий (магістерський) рівень вищої освіти (далі ‒ реєстрація), проходить у такі 

строки: 

з 27 червня -  до 18:00 18 липня. 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/05.05.2022/Poryadok.pryyomu.VO.392-400.05.05.2022.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/05.05.2022/Poryadok.pryyomu.VO.392-400.05.05.2022.pdf
https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv


Для успішної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу 

приймальної комісії ТНУ імені В. І. Вернадського  pk@tnu.edu.ua лист з 

сканованими копіями або фотокопіями:  

 заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення 

екзаменаційного листка (перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте 

правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті); 

 документа, що посвідчує особу (копія першої та другої сторінки 

звичайного паспорта або копію паспорта у формі ІD картки); 

 облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки 

платника податків); 

 документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний 

рівень) (для осіб які завершили навчання в попередні роки); 

 медичного висновку за формою первинної облікової документації  

086-3/о (у разі потреби створення особливих умов при складанні МКТ/МТНК). 

 довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення 

навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують 

навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах та 

персональні данні яких не вносяться до ЄДЕБО); 

 документа про зміну прізвища (у разі потреби, при зміні прізвища після 

отримання диплому). 

У темі листа обов’язково треба зазначити прізвище, ім’я, по батькові, а в 

тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника 

податків (за наявності). 

 

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для 

реєстрації документів та правильність їх оформлення. 

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має 

права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої 

надійшли документи, представник приймальної комісії відправить повідомлення 

про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови. 

https://tnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/Заява-анкета-для-реєстрації.doc


У разі успішної реєстрації учасникові на електронну адресу, зазначену в 

анкеті мають бути надіслані протягом 3 робочих днів, але не пізніше наступного 

робочого дня після завершення реєстрації – скановані копії бланка 

екзаменаційного листка та реєстраційної картки. Вступник має перевірити 

інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення 

помилок звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації. 

Якщо скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної 

картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку 

проведення МКТ/МТНК вступник має звернутися до приймальної комісії, до 

якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень. 

Виготовлення за допомогою Програми бланка екзаменаційного листка 

здійснюється за умови підтвердження відповідальним працівником приймальної 

комісії внесеної до Програми інформації (підписання реєстраційної картки). 

Бланк екзаменаційного листка долучається до особової справи вступника. 

Вступник вважається зареєстрованим після виготовлення бланка 

екзаменаційного листка. 

За бажанням зареєструватися для участі в МКТ/МТНК можна і в 

приймальній комісії за графіком: 

понеділок, середа   – з 10:00 до 15:00.  

При виникненні запитань стосовно реєстрації, Ви можете звернутись до 

приймальної комісії за телефонами: 

 

Телефони для довідок та консультацій: 

(044) 529-00-58,  

+38 (095) 888-48-69,  

+38 (096) 488-54-86 

e-mail: pk@tnu.edu.ua 

 

Чекаємо на вас за адресою: 

01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб.108 
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