
Про вступ 2021 в 
магістратуру СНАУ



ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ 

МАГІСТРА

 На навчання приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста.

 Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які  

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

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

 Для здобуття ступеня магістра  Сумський НАУ здійснює прийом на навчання за 

спеціальностями 211 "Ветеринарна медицина" та 212 "Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза“ вступників на основі повної загальної середньої освіти

 Особа може вступити до Сумського НАУ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 

бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки) (з урахуванням вимог абзацу дев’ятого пункту 1 розділу 

ІІ Умов прийому), (додаток 2) за умови успішного проходження вступних випробувань. 



ОСНОВНІ НОВАЦІЇ ВСТУПУ 2021

 ЄВІ (єдиний вступний іспит ) з іноземної

мови буде обов’язковим для вступу на всі

спеціальності за програмами магістратури

 запроваджено вагові коефіцієнти – тепер заклад 

вищої освіти зможе збільшити вагу бала за фахове

випробування, залишивши на іспит з іноземної

мови щонайменше 25%.

 всі вступники зможуть подавати заяви на вступ

в електронному вигляді

 можливість для вступників подавати документи

на зарахування дистанційно: безпосередньо через 

електронний кабінет з використанням е-підпису.



ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2021

 Конкурсний бал

 КБ =  К1*П1 + К2*П2 + П3,

 К1, К2 – вагові коефіцієнти

 К1 = 0,25

 К2 = 0,75

 П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови , 

 П2 - оцінка фахового вступного 

випробування , 

 П3 – середній бал документа про 

здобутий освітній ступінь 



 Для спеціальності “Право”

 Конкурсний бал

 КБ =  К1*П1 + К2*П2 + К3*П3,

 К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти

 К1 = 0,25

 К2 = 0,5

 К3 = 0,25

 П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови , 

 П2 - оцінка єдиного фахового вступного 

випробування за  тест із права

 П3 – оцінка єдиного фахового вступного 

випробування за тест із загальних 

навчальних правничих компетентностей



СТРОКИ ВСТУПНОЇ 

КАМПАНІЇ 2021

 11 травня – 3 червня - реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з

іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

● 22 – 25 червня – прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

30  червня - основна сесія єдиного вступного іспиту

2 липня - основна сесія єдиного фахового вступного випробування

1 липня - реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

 15 липня – 23 липня - прийом заяв та документів для осіб, які вступають за результатами ЄВІ 

та ЄФВВ

 19 – 30 липня - фахові вступні випробування

2 серпня - Рекомендації до зарахування на місця державного замовлення

 7 серпня – виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення

● 8 серпня - Рекомендації для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

● До 28 вересня - виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та

● юридичних осіб

● 12 серпня – зарахування вступників на місця державного замовлення

 До 30 вересня - зарахування комерційних вступників 



ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2021

● До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

● 1) копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

● при подачі паспорта у формі ІD картки додатково - копію Витягу із державного демографічного 

реєстру, щодо реєстрації місця проживання;

● 2) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

● 3) копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або 

тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

● 4) копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) 

рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

● 5) копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного 

іспиту;

● 6) чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

● Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали



Калашник Олександр 

Миколайович

050 61 38 181

Теліченко Олександр 

Іванович

050 73 33 616

Юридичний 

факультет

Кузьменко Наталія 

Миколаївна

066 355 24 53

Факультет 

агротехнологій та 

природокористування

Бутенко Андрій 

Олександрович

050 19 45 713

Попсуй Вячеслав 

Васильович

095 25 75 308

Інженерно-

технологічний 

факультет

Семерня Олена 

Володимирівна

066 51 78 339

ПЕРСОНАЛЬНІ КОНСУЛЬТАНТИ

Факультет 

ветеринарної медицини

Факультет 

економіки і менеджменту

Калашник Олександр 

Миколайович

050 61 38 181

Шалигіна Ірина 

Валеріївна

050 619 90 67

Будівельний 

факультет  

Біолого-

технологічний 

факультет

Факультет 

харчових 

технологій 

Соколенко Вікторія 

Вікторівна

066 646 25 06



У  
СНАУ

•надають 
сучасні 
знання!

У  
СНАУ

•навчатись 
престижно!!!

У  
СНАУ

•формують 
фахові 
вміння!



snau.edu.ua

НАШІ КОНТАКТИ

Адреса

Сумський національний 

аграрний університет, 

Вул. Герасима Кондратьєва, 160, 

Суми, Сумська область, 40021

E-mail: admin@snau.edu.ua

Приймальня комісія:

корпус факультету економіки і 

менеджменту, 

1 поверх, каб. 131, 132

+38 (0542) 70-11-58

E-mail: pk_snau@ukr.net

mailto:admin@snau.edu.ua

