
Інформація про проведення реєстрації  
для складання єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного 

випробування та додаткового фахового іспиту для вступників на здобуття 
ступеня магістра за спеціальностями галузей знань  

03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні 
та поведінкові науки», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні 

відносини», 081 «Право»  
 

І. Інформація про місце проведення реєстрації та контактний телефон 
 

Філософський факультет  
Адреса (вул., № будинку) вул. Шевченка, 57 (гуманітарний корпус) 
№ поверху та аудиторії 5 поверх, аудиторія № 518 
Контактний телефон відбіркової комісії 0(342)-59-61-36 

 
Факультет туризму  

Адреса м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 201 б, 
корпус факультету туризму 

Поверх, аудиторія ІІІ поверх, 314 ауд.  
Контактний телефон відбіркової комісії 063-73-07-042 

 
Навчально-науковий Юридичний інститут  

Адреса м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 44 а, 
Навчально-науковий юридичний інститут 

№ поверху, кабінет 1 поверх, каб. 115 
Контактний телефон відбіркової комісії 067 734 07 72 

 
Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

Адреса (вул.,№ будинку) вул. Чорновола, 1 
№ поверху та аудиторія  1 поверх, 104 ауд 
Контактний телефон відбіркової комісії 0973074260 

 
Економічний факультет 

051 Економіка. Прикладна економіка 
Адреса (вул., № буд) Шевченка, 57 
№ поверху та аудиторія 8 поверх, ауд.814 Кафедра теоретичної і 

прикладної економіки 
Контактний телефон відбіркової комісії  +380938462108 

051 Економіка Економічна кібернетика 
Адреса (вулиця, № будинку) Вул.. Шевченка, 57 (Гуманітарний корпус) 
№ поверху та аудиторія 8 поверх, 815 аудиторія (кафедра 

економічної кібернетики) 
Контактний телефон відбіркової комісії  0977951255 

 
  



ІІ. Умови реєстрації, терміни та перелік документів 
 
1. Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового 
вступного випробування, які проводяться із використанням організаційно-
технологічних процесів зовнішньо-незалежного оцінювання відбувається з 14 
травня 2018 року до 18.00 5 червня 2018 року. Для вступників, які вступають 
за несуміжною спеціальністю, реєстрація здійснюється тільки після 
успішного складання додаткового фахового іспиту.  
2. Для складання додаткового фахового іспиту вступник має зареєструватися 
у Відбірковій комісії відповідного підрозділу не пізніше 9.00 26 травня 2018 
року.  
3. Під час реєстрації вступник повинен подати:  
а) заяву;  
б) документ, що посвідчує особу, та його копію;  
в) диплом та додаток до диплома відповідного ступеня вищої освіти або 
довідку щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома 
в 2018 р. встановленого зразка відповідно до листа МОН від 02.05.2018 № 
27.2-35, яка видається навчальним закладом, де навчається вступник, та їхні 
копії; 
г) облікову картку платника податків (за наявності) та його копію; 
д) документ про успішне проходження додаткового фахового вступного 
випробування за умови вступу з неспорідненої спеціальності (перелік осіб, 
які успішно склали додатковий фаховий іспит, буде знаходитись у 
працівника відповідального за реєстрацію);  
е) інформацію про необхідність створення особливих умов (код умови) та 
номер і дата медичного висновку встановленого зразка та його копію; 
є) 2 фотокартки для документів розміром 3х4 см із зображенням, що 
відповідає досягнутому віку вступника; 
ж) папка на зав’язках.  
 
Умови реєстрації вступників визначаються закладом освіти відповідно до 
наказу Міністерства освіти та науки України від 22.03.2018р № 270.  


