
 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ-
2022 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ 

СТУПЕНЯ МАГІСТРА 

НА ОСНОВІ 

ДИПЛОМА БАКАЛАВРА 

 
Контакти для консультацій e-mail: pk@ksma.ks.ua 

tel.:  095 409 89 75 
        068 058 59 98 
        093 722 95 23 

 

з 01.08 

• Реєстрація  електронних кабінетів вступників, завантаження 
необхідних документів 

16.08-
15.09 

• Подання заяв та документів 

16.09 
• Проведення фахових вступних випробувань 

до 20.09 

• Формування рейтингового списку вступників рекомендованих до 
зарахування 

до 18.00 
24.09 

• Вибір вступниками місця навчання, подача оригіналів 
документів (за державним замовленням) 

25.09 
• Зарахування за державним замовленням 

до 30.09 
• Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 



ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ВСТУПУ!!! 

БЮДЖЕТ 

 Створити електронний кабінет вступника на сайті 

https://ez.osvitavsim.org.ua 

 Подати електронну заяву для вступу на відповідну спеціалізацію 

 Подати мотиваційний лист через свій кабінет 

 Скласти вступний фаховий іспит зі своєї спеціалізації 

 Очікувати формування рейтингового списку 

 Якщо ви проходите на бюджет – вам буде повідомлено у період з 

20.09.2022 по 24.09.2022 

 Якщо ви не отримали повідомлення, ви проходите на контракт. 

 

КОТРАКТ 

 Створити електронний кабінет вступника на сайті 

https://ez.osvitavsim.org.ua 

 Подати електронну заяву для вступу на відповідну спеціалізацію 

 Подати мотиваційний лист через свій кабінет 

 Очікувати формування рейтингового списку 

 Очікувати повідомлення про проходження на контракт після 

25 вересня 2022 р. 

  

https://ez.osvitavsim.org.ua/
https://ez.osvitavsim.org.ua/


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ 

 диплом бакалавра та додаток до диплому (оригінал або завірену 

нотаріальну копію) + 1 звичайна копія; 

 медична довідка за формою 

086-о, флюорографія, (аудіограма – 

судномеханіки; кольоровідчуття, 

гострота зору – судноводії), група крові 

та резус-фактор, електрокардіограма; 

 довідки з наркодиспансеру та 

психдиспансеру; 

 довідка про щеплення (три 

копії); 

або оригінали чинних 

морських медичних 

документів та 

наркологічних 

тестів. 

 шість фотокарток розміром 3х4 см; 

 копія паспорта громадянина України та витяг з Єдиного державного 

демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання; 

 копія ідентифікаційного коду; 

 копія військо-облікового документа (приписне свідоцтво чи 

військовий квиток); 

 папка-швидкоскріплювач (паперова), 2 файли, 1 конверт з маркою. 

 

 


