ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА
СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ
2022 рік
Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі окремих категорій
вступників

Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних
осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з Правилами прийому передбачають
складання магістерського тесту навчальної компетентності, вступники на основі
ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх
вибором або подати результат магістерського тесту навчальної компетентності,
або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови.
ПЕРЕВЕДЕННЯ

Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081
«Право» підлягають переведенню на вакантні місця державного замовлення в
порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за
кошти фізичних або юридичних осіб на відкриту або фіксовану конкурсну
пропозицію і не отримували рекомендацію на місця державного замовлення:
• особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності,
учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
• діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", особи з їх числа;
• особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у
Революції Гідності;
• особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших
держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на
території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з
перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
• особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем,
який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час
виконання ним обов’язків військової служби;
• особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який
загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання

•

ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття
відповідної загальної середньої освіти;
діти осіб (а також особи з їх числа, які здобули повну загальну середню
освіту в рік вступу), визнаних постраждалими учасниками Революції
Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни,
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту».

