


МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІV рівень акредитації

Вступ до магістратури 

на спеціальності МДУ

у 2018 році 



ЗНО містить 3 блоки завдань:

перший блок –ТЗНПК, що включає тестування таких 
компетентностей: аналітичне мислення; критичне 
мислення, логічне мислення;

другий блок – тест із 6 правничих дисциплін 
(конституційне право, адміністративне право, 
цивільне право, цивільне процесуальне право, 
кримінальне право, кримінальне процесуальне право);

ЗНО проводиться в:
м. Київ,
обласних центрах (крім м. Донецька та м. Луганська), 
м. Слов’янськ, м. Маріуполь (Донецька обл.)
м. Сєверодонецьк (Луганська обл.)



14.05.2018 – 05.06.2018

Вступник вважається зареєстрованим 

після отримання екзаменаційного 

листка у приймальній комісії МДУ



Електронна
подача вступником 

не більше 5 заяв (на денну та 
заочну форми навчання)

для спеціальності «Право»

02.07.2018 – 26.07.2018 



ЗНО з іноземної мови 

11.07.2018

ЗНО за спеціальністю Право 

13.07.2018



За спеціальностями у МДУ:

- Історія та археологія

- Журналістика Іноземна мова (ЗНО)

- Зв'язки з громадськістю +

- Психологія Іспит за спец-тю (у МДУ)    

- Туризм

- Економіка

- Міжнародні відносини

- Міжнародні економічні 

відносини



14.05.2018 – 05.06.2018

Вступник вважається зареєстрованим 

після отримання екзаменаційного листка

у приймальній комісії МДУ



14.05.2018 – 31.05.2018

Проведення співбесіди 

для перехресного вступу



ЗНО з іноземної мови 

11.07.2018

Іспит за спеціальністю

27.07.2018 – 29.07.2018 

(на базі МДУ) 



Прийом заяв і документів від 

осіб, які вступають на основі 

результатів єдиного вступного 

іспиту (іноземна мова) 

02.07.2018 – 26.07.2018 



Вступник зобов’язаний:
- зареєструватися для проходження ЗНО та отримати екзаменаційний

листок в приймальній комісії МДУ;

- своєчасно прибути до пункту тестування з документом, що посвідчує

особу та екзаменаційним листком;

- виконувати та оформлювати роботу єдиного фахового вступного

випробування згідно із правилами, зазначеними в зошиті із завданнями.

Вступнику забороняється:
- використовувати в пункті тестування та мати при собі засоби зв’язку,

пристрої зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації;

- спілкуватися з іншими вступниками, передавати їм будь-які предмети

та/або матеріали;

- копіювати завдання, виносити зошит(и) із завданнями (його частину)

та/або бланки відповідей із аудиторії;

- персоналізувати бланки відповідей.



1) вступники, які не можуть взяти участь у ЗНО через 

наявність у них захворювань, зазначених у Переліку 

захворювань та патологічних станів (від 29.08.2016 

№ 1027/900);

2) вступники, які для проходження випробування 

потребують створення інших особливих умов, ніж 

зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов від 

29.08.2016 року № 1027/900;

3) вступники, звільнені з військової служби та ДМБ після 

30.06.2018.



- Дошкільна освіта

- Українська мова і література

- Фізична культура

- Середня освіта (мова і література (із зазначенням мови), 

історія

- Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

- Філологія. Мова і література (англійська / німецька / 

російська  / новогрецька)

- Переклад (англійська / італійська / новогрецька /

українська, російська, польська )

- Управління навчальним закладом 

- Менеджмент організацій та адміністрування

- Управління фінансово-економічною безпекою

- Екологія та охорона навколишнього середовища

- Публічне управління та адміністрування

- Системний аналіз



12.07.2018 –

31.07.2018



02.08.2018-07.08.2018 
іспит з іноземної мови

+ 

іспит зі спеціальності



АДРЕСА:

м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129а,

І поверх, каб. 112 (економіко-правовий факультет)

ТЕЛ./ФАКС: (0629) 58-70-52

E-MAIL: enrollment@mdu.in.ua

РЕЖИМ РОБОТИ:

Понеділок – п’ятниця: з 9:00 до 16:30

Субота: з 9:00 до 13:00

Неділя – вихідний


