
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Херсон 



Вступ до магістратури-2020 

І. Нормативні документи 
 

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 

(спільний з МОЗ) «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та 

вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, 

інвалідність»; 

 

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2019 року № 411 «Про 

затвердження Програми вступних випробувань» (ЄВІ); 

 

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441 «Про 

затвердження Порядку організації та проведення вступних випробувань, що 

проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень 

вищої освіти»; 

 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 «Умови 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2020 році»; 

 

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2020 року № 121 «Про 

підготовку до проведення в 2020 році вступних випробувань, що проводяться з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання»; 

 

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 лютого 2020 року № 152 «Про 

затвердження Програми вступних випробувань» (ЄФВВ); 

 

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2020 року № 32 «Про 

затвердження Схем нарахування балів за виконання завдань єдиного вступного іспиту з 

англійської, іспанської, німецької та французької мов для вступу у 2020 році на 

навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)»; 

 

8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2020 року № 34 «Про 

затвердження загальних характеристик предметних тестів єдиного вступного іспиту для 

вступу у 2020 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. Процедура реєстрації 
 

У 2020 році реєстрація для проходження єдиного фахового вступного 

випробування та/або єдиного вступного іспиту триватиме з 6 травня до 3 червня 

2020 року.  

Реєстрацію здійснює приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у 

якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі, за допомогою взаємодії двох 

сервісів, роботу яких забезпечують Український центр оцінювання якості освіти та ДП 

«Інфоресурс». 

Звертаємо увагу на те, що створення запиту на формування екзаменаційного 

листка є першим кроком реєстрації та здійснюється за допомогою спеціального 

сервісу, розміщеного в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – сервіс 

ЄДЕБО). З питань доступу до Сервісу ЄДЕБО та особливостей його роботи, просимо 

звертатися до ДП «Інфоресурс». 

Формування екзаменаційного листка є другим кроком реєстрації та 

здійснюються за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на сайті Українського 

центру оцінювання якості освіти.  Учасник вважається зареєстрованим після 

отримання екзаменаційного листка. 

Якщо вступник бажає взяти участь одночасно у конкурсному відборі на навчання 

для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» та/або 293 «Міжнародне 

право» та за іншими визначеними спеціальностями, він реєструється приймальною 

комісією закладу вищої освіти, який здійснює набір на навчання за ступенем вищої 

освіти магістра за спеціальностями 081 «Право» або 293 «Міжнародне право». 

Під час створення екзаменаційного листка представник приймальної комісії 

вносить таку інформацію: 

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника; 

число, місяць і рік народження вступника; 

тип, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, на підставі якого 

здійснюється реєстрація вступника; 

реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника (за наявності); 

дані документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершують 

навчання у рік проведення вступних випробувань) або дані довідки щодо планового 

строку завершення навчання та отримання диплома (для осіб, які завершують навчання 

у рік проведення вступних випробувань) 

номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника; 

іноземна мова, з якої вступник бажає складати єдиний вступний іспит (англійська 

мова або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова); 

інформація про блоки єдиного фахового вступного випробування, які вступник 

бажає скласти; 

інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата 

медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 

086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (для осіб з 

особливими освітніми потребами); 

інформація про населений пункт, у якому (або у передмісті якого) вступник бажає 

скласти вступні випробування. 

 



Після внесення інформації роздруковує та надає для перевірки вступнику 

реєстраційну картку. Достовірність внесеної інформації вступник підтверджує 

підписанням реєстраційної картки. Представник приймальної комісії формує та 

роздруковує для вступника екзаменаційний листок. 

В екзаменаційному листку в спеціально відведених місцях: 

наклеюється фотокартка для документів (чорно-біла або кольорова) розміром 3х4 

із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника; 

проставляється печатка закладу вищої освіти (приймальної комісії); 

зазначаються прізвище та ініціали, ставиться підпис особи, яка здійснила 

формування екзаменаційного листка. 

Факт видачі екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних 

даних під час підготовки, організації та проведення вступних випробувань відповідно 

до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті 

Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», 

доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, 

зазначеним у ньому (http://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/


ІІІ. Загальна характеристика тесту 

Наказом Українського центру оцінювання якості освіти затверджено 

характеристику тесту єдиного вступного іспиту (ЄВІ). 

ЄВІ передбачає написання тесту з іноземної мови (англійської, німецької, 

французької або іспанської).  

Тест складається з 2 частин – перевірки читання та використання мови. 

Частина «Читання» містить 22 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання треба 

позначити в бланку відповідей В. 

Частина «Використання мови» містить 20 завдань. Відповіді на ці завдання 

позначити в бланку відповідей В. 

Загальна кількість завдань у тесті – 42.  

На виконання цих завдань відведено 60 хвилин.  

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі 

завдання, – 42  (http://testportal.gov.ua/yevi-2020-harakterystyka-testu/). 
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ІV. Додаткова сесія 
 

Наказом Міністерства освіти і науки України передбачено проведення додаткової 

сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування 

(ЄФВВ). 

Участь у додатковій сесії ЄФВВ/ЄВІ можуть взяти вступники, які: 

 брали участь в основній сесії, але стосовно них допущено порушення процедури 

проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його 

результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії; 

 брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але не змогли завершити виконання завдань 

вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або 

виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено відповідними 

рішеннями регламентних комісій; 

 не змогли взяти участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ через причини, які не залежали від 

їхніх дій та волі та на які вони не могли вплинути. 

Вступники мають подати до відповідного регіонального центру оцінювання якості 

освіти заяву для участі в додатковій сесії. Учасники, які не з’явилися для участі в 

основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, разом із заявою подають документ, який підтверджує 

причину неявки. 

Учасники, які брали участь в основній сесії, але стосовно них було порушення 

процедури, подають заяву до регламентної комісії регіонального центру в день 

проведення вступних випробувань. 

Особи, які не змогли завершити виконання роботи, або не з’явилися для участі в 

основній сесії подають заяву протягом трьох календарних днів із дня проведення 

основної сесії ЄФВВ/ЄВІ. 

Рішення про допуск вступника до участі в додатковій сесії ухвалюється 

регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти. 

Особа може оскаржити рішення регламентної комісії щодо відмови в допуску до 

участі в додатковій сесії, прийняте щодо неї, способом подання заяви до апеляційної 

комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти не пізніше ніж через три 

робочі дні з моменту розміщення на сайті відповідного регіонального центру рішення 

регламентної комісії, що оскаржується (http://testportal.gov.ua/dodatkova-sesiya-yefvv-

yevi/). 
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V. Апеляції 
 

У Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, 

передбачено можливість подання учасниками апеляційних заяв щодо: 

порушення процедури проведення вступного випробування, що може вплинути на 

об’єктивність результатів вступного випробування; 

результатів вступного випробування. 

Апеляційну заяву щодо порушення процедури проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання учасник має право подати у разі виявлення порушення 

процедури проведення ЄФВВ та/або ЄВІ. 

Такими порушеннями можуть бути, наприклад, неправильний відлік часу, 

відведеного на виконання сертифікаційної роботи, дії або бездіяльність працівників 

пункту тестування, що негативно вплинули на якість виконання тесту тощо.  

Апеляційну заяву щодо порушення процедури треба подати через уповноважену особу 

Українського центру в день проведення тестування в пункті зовнішнього оцінювання до 

виходу з нього. 

Розгляд апеляційних заяв щодо порушень процедури здійснюють регламентні 

комісії. Розгляд цих заяв здійснюється протягом 3 робочих днів із дня проведення 

вступного випробування. 

У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результатів ЄФВВ 

та/або ЄВІ вступник має право протягом 3 календарних днів із дня офіційного 

оголошення результатів (включаючи день оголошення) подати апеляційну заяву 

щодо результатів вступних випробувань до Українського центру. 

В апеляційній заяві щодо результатів вступних випробувань має бути зазначено 

бажання вступника щодо повторного визначення результатів за виконання завдань 

певного блоку ЄФВВ та/або ЄВІ, яке засвідчується його особистим підписом. 

У разі подання апеляційної заяви щодо результатів вступних випробувань 

поштовим зв’язком дату подання визначають за відтиском штемпеля відправлення на 

поштовому конверті. 

Розгляд апеляційних заяв щодо результатів вступних випробувань здійснює 

апеляційна комісія протягом 3 робочих днів із моменту їх отримання. 

Під час розгляду апеляційних заяв щодо результатів здійснюється технічна 

перевірка виконання завдань для встановлення правильності визначення результатів 

вступного випробування під час автоматизованої комп’ютерної обробки бланків 

відповідей та персоналізації роботи. 

Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії 

розміщується на веб-сайті Українського центру. 

Після прийняття апеляційною комісією рішення за результатами розгляду поданих 

заяв, але не пізніше ніж через три робочі дні рішення апеляційної комісії 

розміщуються на інформаційних сторінках «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» у 

вигляді витягу з протоколу в електронному вигляді, засвідченого кваліфікованим 

електронним підписом голови апеляційної комісії з дотриманням вимог Закону України 

«Про електронні довірчі послуги» (http://testportal.gov.ua/apelyatsiyi-2/). 
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VІ. Календарний план 
 

Умовами прийому до закладів вищої освіти у 2020 році значно розширено перелік 

спеціальностей для вступу на які використовуватимуться результати ЄВІ.  

Відтак, для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (крім спеціальностей 

галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство», 25 «Воєнні 

науки, національна безпека, безпека державного кордону», спеціальностей 081 «Право» 

та 293 «Міжнародне право», 025 «Музичне мистецтво») необхідно складати ЄВІ. 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу Строки виконання 

1. 
Реєстрація вступників для складання ЄВІ та/або 

ЄФВВ, унесення змін до реєстраційних даних 

06.05 (з 9:00) 

03.06 (до 18:00) 

2. 

Розміщення на інформаційних сторінках 

«Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» (на офіційному 

веб-сайті УЦОЯО) запрошень-перепусток для 

участі у вступних випробуваннях 

до 18.06.2020 

3. 

Підготовка та оприлюднення графіка 

проведення додаткової сесії вступних 

випробувань, що проводяться з використанням 

організаційно-технологічних процесів 

здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання для вступу на другий 

(магістерський) рівень вищої освіти 

до 19.06.2020 

4. Проведення основної сесії ЄВІ 01.07.2020 

5. Проведення основної сесії ЄФВВ 03.07.2020 

6. 

Подання до РЦОЯО заяв щодо участі в 

додатковій сесії зареєстрованими вступниками, 

які не змогли пройти тестування під час 

основної сесії через причини, які не залежали від 

їх дій і волі, та на які вони не змогли вплинути. 

01-03.07 (ЄВІ) 

03-05.07 (ЄФВВ) 

7. 

Розміщення на інформаційних сторінках 

«Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» (на офіційному 

веб-сайті УЦОЯО) результатів ЄВІ та ЄФВВ 

до 15.07.2020 

8. Проведення додаткових сесій ЄВІ та ЄФВВ 
16-20.07.2020  

(за окремим графіком) 

9. 
Реєстрація вступників для участі у спеціально 

організованій сесії (далі - спецсесія) 
за окремим графіком 

10. 
Оголошення вартості послуги із проведення 

спецсесії до 31.07.2020 

11. 

Підготовка, проведення спецсесії, обробка 

бланків відповідей, визначення та оголошення 

результатів спецсесії 

до 05.11.2020 
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Назаренко Л.М. 

Горбушина О.Д. 

Бібік М.В. 
 

 

Контакти 

Адреса: 

вул. Потьомкінська, 96, м. Херсон, 73003 

 

Телефон (приймальня): (0552) 46-00-55 

 

E-mail: rc.kherson@kr.testportal.gov.ua 

 

Сайт: www. khersontest.org.ua 
 

Соціальні мережі: 

www.facebook.com/khersontest 

www.youtube.com/channel/UC27IowjhKNItgnwTDtEJCFA/videos 

www.instagram.com/kherson_zno/ 

Електронні версії випусків інформаційно-методичного бюлетеня 

розміщуються на сайті Херсонського регіонального центру 

оцінювання якості освіти в розділі  

http://www.facebook.com/khersontest
http://www.youtube.com/channel/UC27IowjhKNItgnwTDtEJCFA/videos
http://www.instagram.com/kherson_zno/

