
Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується 
прийом на навчання, ліцензований обсяг та нормативні терміни 

навчання за освітнім ступенем магістра 
Галузь знань Спеціальність Спеціалізація 

(Освітня 
програма) 

Ліцензований 
обсяг 

Термін 
навчання 

10 
Природничі 

науки 

104 
Фізика та 
астрономія 

Загальна та 
прикладна фізика 

12 1 рік 9 
місяців 

Теоретична та 
математична 

фізика 
105 

Прикладна 
фізика та 

наноматеріали 

Прикладна фізика 
і наноматеріали 

17 1 рік 9 
місяців 

Молекулярна 
фізіологія та 
біофізика 

12 
Інформаційні 
технології 

122 
Комп’ютерні 

науки 

Математичні та 
інформаційні 
технології 

15 1 рік 9 
місяців 

Штучний 
інтелект та наука 

про дані 

 

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в 
Київському академічному університеті якщо певний ступінь вищої освіти 
громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. 

3. Особа може вступити до Київського академічного університету для здобуття 
ступеня магістра на основі ступеня бакалавра здобутого за іншою 
спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних 
випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома. 

4. Порядок роботи приймальної комісії: 
- з понеділка до п'ятниці – з 9:00 до 17:00; 
- субота та неділя – вихідний день; 

Приймальна комісія працює за адресою: 
03142, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського 36, кімната 1401 (14 поверх). 
тел.: 044 4229564. 
 



5. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами 
здобуття освіти, крім спеціальностей галузі знань 12 – «Інформаційні 
технології» 

Етапи вступної кампанії: 
Початок прийому заяв і документів 10 липня 2019 року 
Закінчення прийому заяв і документів о 17:00 31 липня 2019 

року 
Проведення КАУ вступних іспитів з 1 серпня по 15 серпня 

2019 року 
Оприлюднення рейтингового списку вступників із 
зазначенням рекомендованих до зарахування на 
місця, що фінансуються за державним 
замовленням 

16 серпня 2019 року 

Закінчення строку виконання вимог для 
зарахування на місця державного замовлення 

о 17:00 22 серпня 2019 
року 

Зарахування вступників за державним 
замовленням 

23 серпня 2019 року 

Дозарахування (за наявності вакантних місць) до 06 вересня 2019 року 
 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 
галузі знань 12 – «Інформаційні технології», прийом заяв і документів, 
конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії: 
Реєстрація вступників для складання єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови 

з 13 травня до 18:00 
03 червня 2019 року 

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають 
на основі вступних іспитів (замість документа про 
здобутий освітній рівень може подаватись довідка 
про завершення навчання) 

з 17 червня по 25 червня 
2019 року 

Основна сесія єдиного вступного іспиту 
(додаткова сесія проводиться в строки, 
встановлені Українським центром оцінювання 
якості освіти) 

02 липня 2019 року 

Фахові вступні випробування, а також додаткові 
фахові вступні випробування для вступників, які 
вступають на основі ступеня вищої освіти 
(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за 
іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже 
склали єдиний вступний іспит 

з 05 липня по 26 липня 
2019 року 



Надання рекомендацій для зарахування за 
державним замовленням 

не пізніше 05 серпня 
2019 року 

Виконання вимог Правил прийому для 
зарахування 

до 18:00 10 серпня 2019 
року 

Наказ про зарахування за державним замовленням до 12:00 11 серпня 2019 
року 

Дозарахування (за наявності вакантних місць) до 6 вересня 
 
6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє 
оригінали: 

- документа, що посвідчує особу; 
- військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством); 
- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ і 
додаток до нього; 

- документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 
іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за 
спеціальностями галузі знань 12 «Інформаційні технології». 

 
7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 
передбаченого Законом України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

- копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних 
(крім випадків, передбачених законодавством); 

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і 
копію додатка до нього; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 
 

8. Конкурсний бал розраховується: 
1) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями галузі знань 12 «Інформаційні технології» за такою 
формулою: 
 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, 
 



де:  
П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,  
 
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 
балів),  
 
П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (максимум 20 балів). 
Зокрема: 
 

П3 = 0.01 * СБ + ДБ, 
 

де:  
СБ – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-
кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ та визначений 
(або переведений) за шкалою від 0 до 100 балів. 
 
ДБ – сума додаткових балів за наукові досягнення (не перевищує 19 балів). 
Додаткові бали розраховуються відповідно до Додатку 2 цих Правил прийому.  

 
Мінімальне значення кількості балів із вступного випробування (П2), з 

якими вступник допускається до участі у конкурсі становить 160 балів. 
 

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 
спеціальностями 104 – фізика та астрономія та 105 – прикладна фізика та 
наноматеріали, складові конкурсного балу визначаються наступним чином: 
 

П1 = 0.20 * ВВА, 
 
де ВВА – результат вступного випробування з іноземної мови (за 100-бальною 
шкалою); 
 

П2 = 0.79 * ВВФ, 
 
де ВВФ – результат вступного випробування з фаху (за 100-бальною шкалою); 
 

П3 = 0.01 * СБ + ДБ, 
 
де СБ – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-
кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ та визначений 
(або переведений) за шкалою від 0 до 100 балів. 



ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (сумарно за всі 
показники не більше 19 балів). Додаткові бали розраховуються відповідно 
до Додатку 2 цих Правил прийому. 

 
Мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань (ВВФ та 

ВВА), з якими вступник допускається до участі у конкурсі становить 60 балів. 
 

9. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному 
відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про 
рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі 
V цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця 
державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали 
документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, 
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, 
передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії КАУ.  
 

Додаток 2 

Перелік додаткових балів за наукові досягнення 
 
1. Публікації у науковому виданні, що входять до баз SCOPUS та Web of 
Science або патент на винахід: 

  перший автор        10 

  другий автор        7 

  третій та ін.        5 

інші видання або патент на корисну модель: 

  перший автор        5 

  другий та ін.        3 

 

2. Участь у конференціях:         

 Міжнародні         3 

 Вітчизняні          2 

 

6. Призові місця на олімпіадах що відповідають профілю спеціальностей  на 
які відбувається вступ та організатором або співорганізатором яких є КАУ: 

1-е місце          10 



2-е місце          7 

3-є місце          5 

Інші олімпіади (за рішенням екзаменаційної комісії)    до 10 

 


