Формування конкурсного бала вступника
для здобуття ступеня магістра
за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06
«Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право»
Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного
випробування з іноземної мови у випадках, передбачених у пункті 7.15. розділу VII цих
Правил прийому (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка предметного блоку єдиного
фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка блоку
ТЗНК єдиного фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів); К1,
К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти. Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 зазначено
в додатку 7 до цих Правил прийому. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3 дорівнює 1.
за всіма спеціальностями, крім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні
та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та
адміністрування», 08 «Право»
Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + П3,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної
мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з
іноземної мови у випадках, передбачених цими Правилами прийому (за шкалою від 100 до
200 балів), П2 – оцінка фахового випробування/єдиного державного кваліфікаційного
іспиту на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з відповідної спеціальності,
складеного у рік вступу (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка, що враховує
середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень),
на основі якого здійснюється вступ, та бали карти підтримки вступника (за шкалою від 0
до 20 балів сумарно за всі такі показники), К1, К2 – невід’ємні вагові коефіцієнти.
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2 зазначено в додатку 7 до цих Правил прийому. Сума
коефіцієнтів К1, К2 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.
Показник П3 розраховується за формулою:

П3=А×0,15+БКП,

де А – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ. Середній бал документа про
здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) розраховується за пунктом
6.13 цього розділу;

БКП – бали карти підтримки вступника (за наявності).
Фахове випробування складається в університеті.
Складання фахового випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня
магістра вважається успішним, якщо вступник набрав на випробуванні не менше 100
балів.
Складання вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття
ступеня магістра вважається успішним, якщо вступник набрав на випробуванні не менше
100 балів.
Середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний
рівень) обраховується за шкалою від 60 до 100 балів з точністю до 0,01. При розрахунку
середнього балу враховуються усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін та практик.

