
УВАГА! 

З 27 червня по 18 липня проводиться реєстрація вступників, які отримують в 2022 році (отримали раніше) освітній ступень 

бакалавра, та мають бажання проходити магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) та/або магістерський комплексного 

тест (МКТ) для вступу для здобуття магістерського рівня вищої освіти: 

- для вступу на спеціальність 081 «Право» – проходження МКТ; 

- для вступу за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та 

адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 

«Міжнародне право») – проходження МТНК. 

 



 

1. Заповнена заява-анкета. 

- в залежності від умов, оберіть варіант завантаження файлу заяви-анкети: 

- здобуду освітній ступінь бакалавра в 2022 році: zayava_anketa.pdf zayava_anketa.xlsx 

- здобув освітній ступінь бакалавра в попередні роки: zayava_anketa.pdf zayava_anketa.xlsx 

- якщо у Вас є електронний підпис: то завантажуєте заяву-анкету в форматі *.xlsx, заповнюєте її, підписуєте особистим електронним підписом 

(на сайті https://acskidd.gov.ua/), анкета надсилається на електронну пошту особи відповідальної за реєстрацію; 

- якщо у Вас на має електронного підпису: то завантажуєте заяву-анкету в (в любому форматі), друкуєте, заповнюєте та підписуєте особистим 

підписом, скануєте, відсканована анкета надсилається на електронну пошту особи відповідальної за реєстрацію. 

2. Документ, що посвідчує особу. 

- паспорт громадянина України; 

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 

- посвідчення особи на повернення в Україну 

- тимчасове посвідчення громадянина України. 

3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). 

(крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків). 

https://acskidd.gov.ua/


4. Фотокартка для документів. 

(кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника: 

- фон для фотографування особи має бути однорідним, світлим (білим або світло-сірим) та контрастувати з обличчям особи, одягом, волоссям 

(за наявності). 

- положення особи, що фотографується, – вертикальне. 

- для осіб, які не можуть пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком 

(довідкою) відповідного закладу охорони здоров’я, допускається фотографування у положенні лежачи або у спеціальному сидінні з 

відповідним фоном за головою. 

- верхня частина надпліччя особи має візуально утворювати пряму горизонтальну лінію. 

- фотографічне зображення особи не має містити зображення іншої особи або предмета, які містяться в кадрі. 

- обличчя особи відображається крупним планом в анфас із фронтальним положенням надпліччя. Особа повинна дивитися прямо, очі – відкриті 

(очі вважаються відкритими, якщо райдужна оболонка та зіниця ока розрізняються чітко), вираз обличчя – нейтральний, рот – закритий, голова 

та шия – без повороту та нахилу. 

- обидві сторони обличчя мають бути чітко видимі. Зображення обличчя особи має бути у фокусі від маківки (верхня частина голови без 

урахування волосся) до підборіддя і від носа до вух. 

- допускається фотографування особи із закритими очима (оком) або з пов’язкою на оці, без нейтрального виразу обличчя через мімічні 

особливості, з нахилом голови, відкритим ротом у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджено медичним висновком (довідкою) 

відповідного закладу охорони здоров’я. 

- вимоги до цифрової копії фотографії, що надсилається до СНУ ім. В. Даля: 

- для відсканованого паперового фото: розмір фотографії – ширина 30 мм; висота 40 мм; роздільна здатність – не менш ніж 300 точок на 

дюйм (300 dpi); формат файла – *.jpg (*.jpeg) або *.png. 

- для фотографії з цифрового пристрою: розмір фотографії – ширина 354 пікселів; висота 472 пікселів; формат файла – *.jpg (*.jpeg) або 

*.png. 

Приклади фотозображень, прийнятних та неприйнятних для внесення. 

5. Довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу. 

(лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових закладах вищої освіти (закладах вищої освіти із специфічними 

умовами навчання), персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО). 

6. Документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень). 

- диплом бакалавра; 

- диплом магістра; 

- диплом спеціаліста. 

(для осіб, які завершили навчання в минулих роках) 

7. Медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о. 

(у разі необхідності створення особливих умов для проходження МТНК та/або МКТ) 

 



 

Перелік офіційних електронних адрес для надсилання комплекту документів вступниками для реєстрації заявок для проходження 

магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) та/або магістерського комплексного тесту (МКТ) 

для вступу для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти в 2022 році 

 

№ п/п Підрозділ 

Електрона адреса для 

надсилання документів 

(вступ 2022) 

Контактний телефон 

відповідального працівника 

1 Факультет економіки і управління vstup_eu@snu.edu.ua 095-468-22-67 

2 Факультет міжнародних відносин vstup_mv@snu.edu.ua 050-694-74-41 

3 Факультет гуманітарних та соціальних наук vstup_fhnpp@snu.edu.ua 050-047-87-95 

4 Юридичний факультет vstup_uf@snu.edu.ua 099-476-19-33 

5 СНУ ім. В. Даля vstup@snu.edu.ua  

 

 

1. Вступник надсилає лист електронної поштою на офіційну адресу (таблиця) відповідного підрозділу СНУ ім. В. Даля. 



2. Тема листа, що надсилається вступником для реєстрації заявок для проходження магістерського тесту навчальної 

компетентності (МТНК) та/або магістерського комплексного тесту (МКТ) для вступу для здобуття другого (магістерського) 

рівня вищої освіти: 

прізвище, ім’я, по батькові. 

Приклад – Петренко Петро Петрович. 

3. Текст листа: 

прізвище, ім’я, по батькові; 

дата народження; 

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП); 

Приклад – Петренко Петро Петрович; 

01.01.2001; 

1122334455. 

4. Лист містить вкладені копії документів: 

- заповнена заява-анкета; 

- документ, що посвідчує особу; 

- облікова картка платника податків; 

- фотокартка для документів 

- довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують 

навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах); 

- документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень); 

- медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (за необхідності створення особливих умов для проходження МТНК 

та/або МКТ). 

Вимоги до сканованих копій – роздільна здатність не менш 300 точок на дюйм (300 dpi). 

5. У відповідь на Ваш лист Ви отримаєте від відповідального працівника підтвердження отриманого комплекту документів. 

Якщо протягом 48 годин (2 доби) відповіді не буде, зв’яжіться з відповідальним працівником по контактному телефону 

(таблиця) для з’ясування причин відсутності відповіді. 

 

 



1. Отримайте екзаменаційний листок на Вашу електрону адресу. 

Обов’язково перевірте інформацію, зазначену в екзаменаційному лисці, та в у разі виявлення помилок зверніться до відповідального 

працівника Приймальної комісії СНУ ім. В. Даля 

 

Категорії осіб, які беріть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 

у СНУ ім. В. Даля (замість МТНК та/або МКТ) 

Особи, які: 

- для проходження МКТ та/або МТНК потребують створення і яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов Українським 

центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови 

подання до приймальної комісії СНУ ім. В. Даля медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для 

проходження магістерського комплексного тесту та/або магістерського тесту навчальної компетентності, та відповідного підтвердження 

Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість їх створення). 

Реєстрація вступників з числа зазначених категорій здійснюється в період з 27 червня по 18 липня 2022 року. 

Відповідні документи надсилати на адресу vstup@snu.edu.ua. 

Вступні іспити проводяться: 

- з 10 до 17 серпня 2022 року (за графіком МКТ та МТНК). 


