Етапи вступу до Академії
для здобувачів освітнього ступеня МАГІСТРА
за кошти фізичних та / або юридичних осіб

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ)
з іноземної мови (крім спеціальності 025 «Музичне мистецтво»)

Денна та заочна форми
здобуття освіти
9.00 12 травня –
18.00 05 червня 2020 року

Основна сесія ЄВІ, або вступного іспиту з іноземної мови в Академії

01 липня 2020 року

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають
на основі вступних іспитів, що проводить Академія1

17–25 липня 2020 року

Етапи вступної кампанії

(замість документа про здобутий освітній ступінь можна подати довідку про завершення навчання)

Реєстрація вступниками електронних кабінетів
Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ
та фахового вступного випробування (за винятком 025 «Музичне мистецтво»)
Прийом документів для спеціальності 025 «Музичне мистецтво»

01 серпня 2020 року
05–22 серпня 2020 року
10–23 серпня 2020 року

Вступне випробування з іноземної мови (для спеціальності
025 «Музичне мистецтво»), фахові вступні випробування

5–26 серпня 2020 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників
із зазначенням рекомендованих до зарахування

28 серпня 2020 року

Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та / або юридичних осіб

до 01 жовтня 2020 року

1Під

час вступу для здобуття ступеня магістра (крім спеціальності 025 «Музичне мистецтво») замість ЄВІ складають вступний
іспит з іноземної мови в Академії:
• особи, які не можуть взяти участь в ЄВІ 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 29.08.2016 № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27.12.2016 за № 1707/29837;
• особи, які для виконання ЄВІ потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що
створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення ЗНО, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства
охорони здоров'я України від 29.08.2016 № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27.12.2016 р. за № 1708/29838, за кодами 0101-0104,
0201-0203, 0206, 0301-0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
• вступники, звільнені з військової служби після 01 квітня 2020 року.

