
Рішення 

Приймальної комісії  

Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ 

(Витяг з протоколу від 8 травня 2018 р. № 3) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Зміни до Правил прийому до Закарпатського угорського інституту ім. Ференца 

Ракоці ІІ у 2018 році. 

2. Рекомендувати до затвердження Вченою радою Зміни до Правил прийому до 

Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ у 2018 році 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 554-2 від 3 травня 

2018  року «Про ліцензування освітньої діяльності».  

3. Рекомендувати у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ 

відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої статті 

13, часин восьмої та дев’ятої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» та з урахуванням рішення Ліцензійної комісії 

Міністерства освіти і науки України від 03.05.2018 (протокол 93/2) розширення 

провадження освітньої діяльності і започаткування нової спеціальності на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова 

освіта», галузь знань 01 «Освіта\Педагогіка», ліцензований обсяг 20 осіб та 

внесення конкурсної пропозиції до єдиної державної електронної бази з питань 

освіти. 

4. Рекомендувати внесення змін до єдиної державної електронної бази з питань освіти за 

конкурсною пропозицією 032 «Історія та археологія», галузь знань 03 Гуманітарні науки, 

магістерський рівень вищої освіти для корегування мінімального конкурсного балу для вступу на 

цю спеціальність.  

5. Рекомендувати для  вступу на навчання для здобуття ступеня магістр за спеціальністю 032 

«Історія та археологія», галузь знань 03 Гуманітарні науки 100 балів – оцінку з єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), 120 балів – оцінку з фахового вступного 

випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), 4 бали – оцінку з додаткового вступного 

випробування (за шкалою від 0 до 20 балів).  

 

УХВАЛИЛИ: 

1.Затвердити зміни до Правил прийому до Закарпатського угорського інституту 

ім. Ференца Ракоці ІІ у 2018 році. 

2. Затвердити Вченою радою Зміни до Правил прийому до Закарпатського 

угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ у 2018 році відповідно до наказу 



Міністерства освіти і науки України № 554-2 від 3 травня 2018 року «Про 

ліцензування освітньої діяльності». 

3. Затвердити у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ 

відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої статті 

13, часин восьмої та дев’ятої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» та з урахуванням рішення Ліцензійної комісії 

Міністерства освіти і науки України від 03.05.2018 (протокол 93/2) розширення 

провадження освітньої діяльності і започаткування нової спеціальності на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова 

освіта», галузь знань 01 «Освіта\Педагогіка», ліцензований обсяг 20 осіб та 

внесення конкурсної пропозиції до єдиної державної електронної бази з питань 

освіти 

4. Затвердити внесення змін до єдиної державної електронної бази з питань освіти 

за конкурсною пропозицією 032 «Історія та археологія», галузь знань 03 Гуманітарні науки, 

магістерський рівень вищої освіти для корегування мінімального конкурсного балу для вступу на 

цю спеціальність.  

5. Затвердити для  вступу на навчання для здобуття ступеня магістр за спеціальністю 032 

«Історія та археологія», галузь знань 03 Гуманітарні науки 100 балів – оцінку з єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), 120 балів – оцінку з фахового вступного 

випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), 4 бали – оцінку з додаткового вступного 

випробування (за шкалою від 0 до 20 балів).   

6. Після затвердження вченою радою, інформацію розмістити на офіційному 

сайті Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ та 

інформаційних стендах Приймальної комісії. 

 

Голова Приймальної комісії                                                                Орос І.І. 

 

Відповідальний секретар Приймальної комісії                                    Барань А.Б. 

 

 


