
ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – МАГІСТР 
Перелік фахових випробувань для вступників  на основі здобутого ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст 

відповідного напряму підготовки 
 

Спеціальність Фахове 
випробування 

Середній бал додатка до диплома 
бакалавра  

Додаткові бали Мінімальна 
кількість балів для 

допуску до участі в конкурсі 
або 

зарахування на 
навчання поза 

конкурсом 

Код Найменування 

033 філософія Єдиний вступний іспит з 
іноземної мови за 50-
бальною шкалою 

середній бал  додатка до диплома 
бакалавра за 100-бальною шкалою з 

урахуванням усіх оцінок за 
чотирирівневою шкалою 

оцінювання (екзаменаційних 
оцінок), указаних у додатку, і з 

округленням до сотих частин бала, 
переведений у шкалу від 100 до 200 
балів шляхом додавання числа 100; 

додаткові бали за 
наявність 
публікацій: у 
провідних фахових 
виданнях (з імпакт-
фактором) – 30 
балів, у інших 
фахових виданнях 
– 20 балів 

Оцінка фахового 
вступного випробування 
складає не менше 150 
балів, а вступного іспиту з 
іноземної мови – не 
менше 15 балів 
 

фаховий вступний 
екзамен з ФІЛОСОФІЇ за 
шкалою від 100 до 200 
балів 

034 культурологія Єдиний вступний іспит з 
іноземної мови за 50-
бальною шкалою 

середній бал  додатка до диплома 
бакалавра за 100-бальною шкалою з 

урахуванням усіх оцінок за 
чотирирівневою шкалою 

оцінювання (екзаменаційних 
оцінок), указаних у додатку, і з 

округленням до сотих частин бала, 
переведений у шкалу від 100 до 200 
балів шляхом додавання числа 100 

 

додаткові бали за 
наявність 
публікацій: у 
провідних фахових 
виданнях (з імпакт-
фактором) – 30 
балів, у інших 
фахових виданнях 
– 20 балів 

Оцінка фахового 
вступного випробування 
складає не менше 150 
балів, а вступного іспиту з 
іноземної мови – не 
менше 15 балів 
 

фаховий вступний 
екзамен з ТЕОРІЇ ТА 
ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ за 
шкалою від 100 до 200 
балів 
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033 філософія Єдиний вступний іспит з 
іноземної мови за 50-
бальною шкалою 

середній бал  додатка до диплома 
бакалавра за 100-бальною шкалою з 

урахуванням усіх оцінок за 
чотирирівневою шкалою 

оцінювання (екзаменаційних 
оцінок), указаних у додатку, і з 

округленням до сотих частин бала, 
переведений у шкалу від 100 до 200 
балів шляхом додавання числа 100; 

додаткові бали за 
наявність 
публікацій: у 
провідних фахових 
виданнях (з імпакт-
фактором) – 30 
балів, у інших 
фахових виданнях 
– 20 балів 

Оцінка фахового 
вступного випробування 
складає не менше 150 
балів, а вступного іспиту з 
іноземної мови – не 
менше 15 балів 
 

фаховий вступний 
екзамен з ФІЛОСОФІЇ за 
шкалою від 100 до 200 
балів 
фаховий екзамен з 
ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ за 
дворівневою шкалою 
оцінювання «склав – не 
склав». 

034 культурологія Єдиний вступний іспит з 
іноземної мови за 50-
бальною шкалою 

середній бал  додатка до диплома 
бакалавра за 100-бальною шкалою з 

урахуванням усіх оцінок за 
чотирирівневою шкалою 

оцінювання (екзаменаційних 
оцінок), указаних у додатку, і з 

округленням до сотих частин бала, 
переведений у шкалу від 100 до 200 
балів шляхом додавання числа 100 

 

додаткові бали за 
наявність 
публікацій: у 
провідних фахових 
виданнях (з імпакт-
фактором) – 30 
балів, у інших 
фахових виданнях 
– 20 балів 

Оцінка фахового 
вступного випробування 
складає не менше 150 
балів, а вступного іспиту з 
іноземної мови – не 
менше 15 балів 
 

фаховий вступний 
екзамен з ТЕОРІЇ ТА 
ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ за 
шкалою від 100 до 200 
балів 
фаховий екзамен з 
КУЛЬТУРОЛОГІЇ  за 
дворівневою шкалою 
оцінювання «склав – не 
склав». 

 


