ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ ДО ВНЗ «ІНСТИТУТ РЕКЛАМИ» В 2018 р.
(для здобуття ступеня «магістр»)
ЯКІ

I.ВСТУПНИКИ,

ПЛАНУЮТЬ

ВСТУПИТИ

ДО

МАГІСТРАТУРИ

ЗА

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 061 “ЖУРНАЛІСТИКА” ЗА СПОРІДНЕНИМ НАПРЯМОМ, ПОВИННІ
СКЛАСТИ:
1.ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ із використанням організаційно-технологічних
процедур ЗНО.
2.ВСТУПНИЙ ІСПИТ ІЗ ФАХУ.
ЯКІ

II.ВСТУПНИКИ,
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

061

ПЛАНУЮТЬ

ВСТУПИТИ

“ЖУРНАЛІСТИКА”

ЗА

ДО

МАГІСТРАТУРИ

НЕСПОРІДНЕНИМ

ЗА

НАПРЯМОМ,

ПОВИННІ СКЛАСТИ:
1.ДОДАТКОВИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ ІЗ ФАХУ.
2. ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ із використанням організаційно-технологічних
процедур ЗНО.
3. ВСТУПНИЙ ІСПИТ ІЗ ФАХУ.

Реєстрація на Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської,
німецької,

французької,

іспанської)

із

використанням

організаційно-

технологічних процедур ЗНО для вступників для здобуття ступеня магістр за
спеціальністю 061 “Журналістика” здійснюється з 14.05. 2018 по 05.06. 2018
-

за адресою: м.Київ, вул..Фрометівська,2, корпус№2, каб.№45

- відповідальна особа: Сенюта Майя Іванівна
- контактний телефон: 0667097820
Час прийому: Пн-Пт із 9.00 до 17.00.
Перелік документів для реєстрації:
- документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України);
- облікова картка платника податків;
- документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний
рівень);
Для осіб, які завершують навчання за ступенем вищої освіти бакалавр в рік
проведення вступних іспитів – довідка, видана за місцем навчання;
- фотографії Зх4 см (чорно-біла або кольорова) із зображенням, що
відповідає досягнутому віку вступника.

Для осіб, що потребують створення особливих умов, медичний висновок
про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього
незалежного оцінювання, за формою первинної облікової документації №
086-3/0, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900
“Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних
іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани,
інвалідність” (для осіб з особливими освітніми потребами).
Вступникам, що планують вступати за неспорідненим напрямом/
спеціальністю, до 30.05. 2018 року треба звернутися до реєстратора для
внесення даних до відомості додаткового вступного випробування.
Додаткове вступне фахове випробування, яке проводиться для осіб, що
беруть участь у конкурсі для здобуття ступеня “магістр” на основі ступеня
“бакалавр”, здобутого за іншою спеціальністю, передує іспиту з іноземної
мови та іспиту з фаху.
Додаткове вступне фахове випробування має кваліфікаційний характер та
оцінюється за двобальною шкалою – «склав/не склав». У випадку, якщо
абітурієнт не склав додаткового вступного фахового випробування, він
втрачає право брати учать у конкурсному відборі на цю освітню програму.
Додаткове вступне фахове випробування має письмову форму (розгорнуті
відповіді на три питання) . Час, відведений на додатковий іспит, не може
перевищувати 90 хвилин.
Для складання додаткового вступного фахового випробування абітурієнту
необхідно:
1.У період з 14 по 30 травня зареєструватися за посиланням
2.З’явитись на додаткове вступне фахове випробування 31 травня об 11: 00.
Для допуску на іспит вступник повинен мати із собою екзаменаційний

листок та паспорт громадянина України. Екзаменаційний листок вступник
може отримати 31 травня о 10.30 в ауд. 47. Для отримання екзаменаційного
листка вступнику потрібно мати із собою одну кольорову фотокартку
розміром 3х4 см та паспорт громадянина України.
Консультація з додатковового фахового вступного
випробування відбудеться 30 травня об 11:00 в ауд. 48 ВНЗ “Інститут
реклами”.
Результати додаткового вступного фахового випробування будуть
оприлюднені не пізніше 12:00 01 червня 2018 р.

