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Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 
 

Вступ на спеціальність: 

073 Менеджмент 

 

МАГІСТРАТУРА – ВСТУП 2022 
на основі бакалавра, спеціаліста, магістра 

ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА 

 
 

Нова термінологія вступної кампанії: 

Магістерський тест навчальної компетентності 

(МТНК) – форма вступного випробування, яке 

здійснюється Українським центром оцінювання 

якості освіти відповідно до законодавства. У 

випадку вступу за спеціальними умовами або на 

«Другу вищу освіту» замінюється на індивідуальну 

усну співбесіду з іноземної мови за програмою 

ЄВІ. 

Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови – 

форма вступного випробування, яка передбачає 

оцінювання підготовленості (оцінювання знань, 

умінь та навичок) вступника, за результатами якої 

виставляється оцінки за шкалою 100-200 (з кроком 

в один бал) або ухвалюється рішення про 

негативну оцінку вступника («незадовільно»). 

Здійснюється закладом вищої освіти. 

Фаховий іспит – форма вступного випробування 

для вступу на основі здобутого (або такого, що 

здобувається) ступеня або освітньо-

кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка 

передбачає очну або дистанційну  перевірку 

здатності до опанування освітньої програми 

певного рівня вищої освіти на основі здобутих 

раніше компетентностей. 

Основні етапи вступу на магістратуру: 

Реєстрація для складання МТНК – з 27 червня 

до 18:00 18 липня (в закладі освіти) 
 

Основна сесія МТНК – з 10 до 17 серпня,   

додаткова – з 7 до 10 вересня, 

спеціальна сесія – з 12 до 16 вересня. 

Реєстрація електронних кабінетів – з 1 серпня. 
 

Подання заяв для вступу розпочинається 16 

серпня та завершується: 

 15 вересня – для осіб, які вступають на 

результатами МТНК або тільки фахового 

іспиту в закладі освіти. 

 23 серпня – для осіб, які вступають на 

основі індивідуальної усної співбесіди замість 

МТНК. 
 

Вступні випробування:  

 фахові іспити – з 17 серпня до 15 вересня. 

 індивідуальні усні співбесіди з іноземної 

мови (для спеціальних умов вступу та другої 

вищої освіти) – з 25 серпня до 31 серпня. 
 

Оприлюднення рейтингових списків  – не 

пізніше 17 вересня. 
 

Підтвердження бажання навчатись – 24 

вересня до 18:00. 
 

Зарахування: 

 контракт – визначають правилами прийому 

закладу, але не пізніше 30  вересня. 
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Вступ до Магістратури на основі Бакалавр 

 

 
 

Кон’юнктурні спеціальності (бакалаврат) 

Вступ на контракт за показниками: 

МТНК та Фаховий іспит 

або 
Індивідуальна усна співбесіда та Фаховий іспит 

(тільки для спеціальних умов вступу) 
073 Менеджмент 

 

Формула розрахунку конкурсного балу та коефіцієнт: 

Вступ до Магістратури на основі Бакалавра 

 
Вступ на кон’юнктурні спеціальності: 

Конкурсний бал (КБ) = 0.5×П1 + 0.5×П2, 

де 

П1 - оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови для спеціальних умов 

вступу або для «Другої вищої освіти») (за шкалою від 100 до 200 

балів), 
П2 - оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів); 

 

Вступ до Магістратури на основі Спеціаліста/Магістра 

«Друга вища освіта» (на контракт) 

 

 
Вступ за показниками: 
МТНК та Фаховий іспит 

або 

Індивідуальна усна співбесіда та Фаховий іспит 
(за рішенням вступника) 
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