
Вступ на магістерську програму «Юдаїка» в НаУКМА 2019

Національний університет «Києво-Могилянська академія», Асоціація єврейських організацій та
общин України (Ваад України) і Українська асоціація юдаїки оголошують про початок набору 
на першу в Україні магістерську програму з юдаїки.

Програма «Юдаїка» існує в межах спеціальності «Історія» в НаУКМА. Впродовж двох років 
студенти вивчають історичні дисципліни, фахові курси з юдаїки і мови – іврит та їдиш.

Студенти магістерської програми:

• можуть отримати повний навчальний ґрант (включно з оплатою за навчання і 
гуртожиток та стипендією);

• беруть участь у конкурсі на стажування в Єрусалимському університеті.

Випускники програми отримують диплом державного зразка.

Вступати на програму можна, маючи диплом бакалавра незалежно від 
спеціальності. Особи, які мають диплом бакалавра не з історії, повинні скласти 
додатковий вступний іспит.

Для вступу на магістерську програму потрібно:

• заповнити анкету вступника (щоб отримати анкету вступника, напишіть 
на MagistJudaica@gmail.com);

• подати мотиваційний лист (1—2 сторінки);

• скласти додаткове вступне випробування з історії (для осіб, які мають освітній ступінь з 
іншої спеціальності, аніж історія), вступні випробування з англійської та історії.

Звертаємо вашу увагу, що у 2019 році діє ранній набір, тож реєстрація для складання 
єдиного фахового вступного іспиту з англійської та складання додаткових фахових вступних 
випробувань відбудуться вже у травні!

Етапи вступної кампанії:

13–24 травня до 17:00 – реєстрація на додаткове фахове вступне випробування з історії для 
осіб, які мають попередній освітній ступінь із іншої спеціальності, у Приймальній комісії 
НаУКМА (вул. Іллінська, 9, Культурно-мистецький центр, тел. 425-60-22, vstup@ukma.edu.ua);
13 травня – 3 червня до 18:00 – реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови у 
Приймальній комісії НаУКМА;
27–31 травня (точну дату буде повідомлено додатково) – додаткове фахове вступне 
випробування з історії (для осіб, які мають попередній освітній ступінь із іншої спеціальності);
2 липня – єдиний вступний іспит з іноземної мови;
з 10 до 23 липня – прийом заяв і документів від осіб, які беруть участь у конкурсному відборі;
з 24 до 26 липня – фахове вступне випробування з історії (юдаїки).

Детальніше про програму: http://uajs.org.ua/uk/home/naukma-jewish-studies

Набір у 2019 році: http://uajs.org.ua/uk/node/218

 Юдаїка в Києво-Могилянській академії

 Юдаїка в Києво-Могилянській академії

 MagistJudaica@gmail.com

http://uajs.org.ua/uk/node/7
mailto:MagistJudaica@gmail.com
mailto:MagistJudaica@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCw_CCdmJE0s1NtIFOdUzGFw
https://www.facebook.com/KMAJewishStudies/
http://uajs.org.ua/uk/node/218
http://uajs.org.ua/uk/home/naukma-jewish-studies
mailto:vstup@ukma.edu.ua
https://www.facebook.com/KMAJewishStudies/
https://www.youtube.com/channel/UCw_CCdmJE0s1NtIFOdUzGFw

