
 
 

 

 

 

 

 

 



  



 

 (напрямом підготовки), за умови успішного складання вступного іспиту з іноземної мови та 

фахового вступного випробування.  

Університет встановлює додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання, 

включення додаткових обов’язкових навчальних компонентів до індивідуального навчального 

плану та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей різних галузей. Фінансування 

навчання за кошти державного та місцевого бюджетів здійснюється в межах нормативного 

строку навчання за основним навчальним планом. 

6. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою 

спеціальністю в Університеті:  

 якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові 

обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-

соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;  

 якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) 

замовником відповідно до законодавства.  

7. Прийом до Криворізького національного університету за ступенем «магістр» 

здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.  

Підготовка фахівців за ступенем «магістр» здійснюється за денною та заочною формами 

здобуття освіти. 

8. Обсяги прийому на навчання для здобуття ступеня «магістр» за державним 

замовленням визначаються Міністерством освіти і науки України з урахуванням видатків 

Державного бюджету в межах ліцензійного обсягу. 

Розподіл державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти у сфері 

управління Міністерства освіти і науки України здійснюється з використанням Критеріїв 

конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах 

вищої освіти, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2018 року №445, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за №625/32077.  

9. Організація та проведення прийому вступників на навчання за ступенем «магістр» 

здійснюються Приймальною комісією Університету. 

10. Приймальна комісія під час прийому вступників на навчання для здобуття ступеня 

«магістр» виконує такі функції: 

− доводить до відома вступників Правила прийому на навчання у поточному році, 

Положення про організацію прийому на навчання для здобуття ступеня «магістр» у 2020 році; 

− інформує вступників про порядок проведення фахового випробування й вступного 

іспиту з іноземної мови, а також організовує прийом від них заяв та документів; 

− визначає порядок проведення конкурсу щодо зарахування на навчання для здобуття 

ступеня «магістр»; 

− визначає умови зарахування за результатами участі в конкурсі; 

− приймає рішення про рекомендацію до зарахування на навчання для здобуття ступеня 

«магістр» з урахуванням форми здобуття освіти та джерел фінансування. 

 11. Для прийому документів, оформлення особових справ вступників та виконання інших 

функцій створюється технічний секретаріат з числа науково-педагогічних працівників та 

навчально-допоміжного персоналу.  

12. Для вступу на навчання для здобуття ступеня «магістр» на основі здобутого ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти (окрім спеціальності галузі знань 

01 «Освіта/Педагогіка») конкурсний відбір здійснюється за результатами єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування, складених в рік вступу. 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня «магістр» на основі здобутого ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти зі спеціальності 015.10 «Професійна освіта 

(Цифрові технології)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» конкурсний відбір здійснюється за 

результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування, складених 

в рік вступу. 

13. Для участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня «магістр» на 

основі ступеня «бакалавр», здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальністю), 

вступники складають фахове вступне випробування та єдиний вступний іспит з іноземної мови. 



 

14. Результати вступних випробувань визначаються у вигляді оцінок за шкалою 100-

200 балів відповідно до таблиць відповідності тестових балів рейтинговій оцінці.  

 15. Для проведення вступних випробувань на навчання для здобуття ступеня «магістр» у 

Криворізькому національному університеті наказом ректора створюються фахові комісії та 

екзаменаційна комісія.  

Наказ про затвердження складу комісій видається ректором університету не пізніше, ніж 

за чотири місяці до початку прийому заяв та документів на навчання для здобуття ступеня 

«магістр». 

До роботи у складі цих комісій залучаються найбільш досвідчені, кваліфіковані та 

сумлінні науково-педагогічні працівники кафедр та Приймальної комісії. 

16. Для проведення єдиного вступного іспиту з іноземної мови створюється предметна 

фахова комісія з певної іноземної мови та діє відповідно до Положення про предметну фахову 

комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 16 березня 2015 року № 299, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 31 березня 2015 року за № 356/26801. 

17. Для проведення фахового випробування науково-педагогічні працівники складають 

Програми фахового випробування (на основі галузевих стандартів вищої освіти за ступенем 

«бакалавр» відповідної спеціальності) для прийому на навчання для здобуття ступеня «магістр». 

Програма фахового випробування відповідної спеціальності схвалюється на засіданні кафедри, 

вченої ради факультету, затверджується головою Приймальної комісії не пізніше, ніж за три 

місяці до початку прийому документів, та розміщується на інформаційному сайті університету. 

Один примірник Програми фахового випробування зберігається у Приймальній комісії та 

розміщуються на вебсайті університету, а інший – на випусковій кафедрі та розміщується на 

інформаційній дошці. 

Для проведення вступного іспиту з іноземної мови екзаменаційна комісія складає 

програми вступного іспиту, що схвалюються на засіданні відповідної кафедри, затверджуються 

головою Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів. Один 

примірник Програми вступного екзамену з іноземної мови зберігається в Приймальній комісії та 

розміщується на вебсайті Університету, а інший знаходиться на відповідній кафедрі та 

розміщується на інформаційній дошці. 
18. Згідно з затвердженими програмами, комісії, які відповідають за проведення вступних 

випробувань, складають тексти екзаменаційних матеріалів фахового випробування, вступного 

іспиту з іноземної мови, з яких будуть генеруватися екзаменаційні білети. 

Тексти екзаменаційних матеріалів затверджуються головою Приймальної комісії не 

пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів, тиражуються в необхідній кількості 

та зберігаються як документи суворої звітності в голови Приймальної комісії. 

19. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Криворізький 

національний університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня 

«магістр» проводиться в такі строки: 
 

Строки прийому заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування вступників на 

навчання за ступенем «магістр» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю  

015.10 Професійна освіта (Цифрові технології)  
 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок прийому заяв та документів 10 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів 21 серпня 2020 року  

Строки проведення вступних випробувань 05-26 серпня 2020 року 

Оприлюднення рейтингового списку вступників  01 вересня 2020 року  

Закінчення строку вибору місця навчання вступниками 05 вересня 2020 року  

Зарахування вступників за державним замовленням   не пізніше 15 вересня 2020 року 

Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб 
не пізніше 30 листопада 2020 року 

 

 

 



 

20. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня «магістр» за всіма 

формами здобуття освіти (крім галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка») проводиться в такі 

строки: 
 

Строки прийому заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування вступників на 

навчання за ступенем «магістр» за всіма спеціальностями та формами здобуття освіти 

(крім галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка») 
Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок реєстрації заяв вступників для складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови  
12 травня 2020 року 

Закінчення реєстрації заяв вступників для складання єдиного вступного іспиту 

з іноземної мови 
05 червня 2020 року  

о 18:00  

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі 

вступних іспитів (згідно Правил прийому) 
17 липня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі 

вступних іспитів (згідно Правил прийому) 
25 липня 2020 року 

Проведення вступного іспиту з іноземної мови для осіб, які мають право 

складати вступний іспит  
01 липня 2020 року 

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів 
01 серпня 2020 року 

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників 30 вересня 2020 року 

Початок прийому заяв та документів  05 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів  22 серпня 2020 року 

Проведення основної сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови 01 липня 2020 року 

Проведення фахових вступних випробувань 05-26 серпня 2020 року 

Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням 01 вересня 2020 року 

Закінчення строку вибору місця навчання вступниками 
06 вересня 2020 року  

до 18:00 

Зарахування за державним замовленням  11 вересня 2020 року  

Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 
не пізніше  

30 листопада 2020 року 
 

21. Єдиний вступний іспит з іноземної мови проводиться в строки, встановлені Умовами 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році. 

22. Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно 

до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття 

ступеня «магістр» на основі здобутого ступеня вищої освіти «бакалавр» (освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст»). 

Під час реєстрації Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності інформації, 

наданої вступником. Вступник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного 

листка.  

Формування екзаменаційного листка за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на 

вебсайті Українського центру (далі – Програма), та його оформлення здійснюються 

Приймальною комісією.  

У процесі формування екзаменаційного листка до Програми вносяться такі дані:  

1) прізвище, ім’я, по батькові вступника;  

2) число, місяць і рік народження вступника;  

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

здійснюється реєстрація вступника;  

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

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

6) дані документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) 

або дані довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2020 році, 

виданої за місцем навчання, – для осіб, які завершують навчання у рік проведення єдиного 

вступного випробування з іноземної мови; 



 

7) іноземна мова, з якої особа бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова, або 

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

8) 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, «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та 

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

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

особливими освітніми потребами);  

9) інформація про населений пункт, у якому вступник бажає скласти єдиний  вступний 

іспит з іноземної мови (вступні випробування можуть проводитися в обласних центрах (крім міст 

Донецьк та Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ, Маріуполь Донецької області, місті 

Сєверодонецьк Луганської області).  

23. Після внесення інформації до Програми генерується реєстраційна картка учасника 

вступних випробувань, яку представник Приймальної комісії має роздрукувати та надати для 

перевірки особі, яка реєструється. Достовірність внесеної інформації вступник підтверджує 

шляхом підписання реєстраційної картки (у разі виявлення помилок до Програми вносяться 

відповідні зміни, після чого генерується нова реєстраційна картка). Підписана реєстраційна 

картка має зберігатися в особовій справі вступника.  

24. Оформлення екзаменаційного листка здійснюється за умови підтвердження 

вступником внесеної до Програми інформації (підписання реєстраційної картки).  

У екзаменаційному листку у спеціально відведених місцях:  

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

25. Інформація про видачу вступнику екзаменаційного листка зазначається у журналі 

видачі екзаменаційних листків. 

26. Факт видачі екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних 

даних у процесі підготовки, організації та проведення вступних випробувань відповідно до вимог 

Закону України «Про захист персональних даних».  

27. Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті 

Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», доступ 

до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.  

28. Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:  

1) надання вступником недостовірної інформації;  

2) подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права 

на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;  

3) необхідності створення особі для складання вступного випробування, інших особливих 

умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з 

особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я 

України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 

грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 

0501, 0601, 0701, 0702.  

29. Вступники для здобуття ступеня «магістр» (крім спеціальності галузі знань 

01 «Освіта/Педагогіка») а також за усіма міждисциплінарними освітньо-науковими програмами 

на основі здобутого ступеня «бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків. 

Тільки у паперовій формі: 

− для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в 

Університеті та/або квотою для іноземців відповідно до цих Правил; 

− для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти 



 

відповідно до цих Правил; 

− за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, 

дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ; 

− у разі подання іноземного документа про освіту; 

− у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають 

в Україні; 

− у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої 

освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО; 

− у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів; 

− у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній 

формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії Університету. 

30. Для участі у вступних випробуваннях і конкурсному відборі на навчання для здобуття 

ступеня «магістр» за спеціальністю 015.10 «Професійна освіта (Цифрові технології)» галузі знань 

01 «Освіта/Педагогіка», а також для здобуття ступеня «магістр» на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (ступеня «магістр»), здобутих за іншим напрямом 

підготовки (спеціальністю), вступник особисто подає до Приймальної комісії такі документи 

(тільки у паперовій формі): 

− заяву на ім’я ректора про вступ, де вказує рік закінчення; назву навчального закладу та 

факультет; отриманий рівень (ступінь) освіти; напрям підготовки (спеціальність); обрану форму 

здобуття освіти (денну та/або заочну); обрану спеціальність (освітню програму). Заяви, подані на 

певну спеціальність до одного закладу вищої освіти за різними формами здобуття освіти (денна 

та заочна), вважаються фактом подання однієї заяви. 

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, Положенням про організацію 

прийому на навчання до Криворізького національного університету для здобуття ступеня 

«магістр» у 2020 році, наявною ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраної спеціальності 

фіксується в заяві вступника та підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для 

участі у вступних випробуваннях та конкурсному відборі; 

− документ державного зразка про раніше отриману базову вищу освіту з додатком до 

нього (оригінал або завірені ксерокопії). У разі відсутності у вступника додатка до диплома в 

друкованому вигляді під час подання заяви для здобуття ступеня «магістр» відомості про цей 

додаток (його змістову частину) Приймальна комісія отримує з Єдиної бази. Для вступу на 

навчання для здобуття ступеня «магістр» за іншою спеціальністю на базі раніше здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (ступеня «магістр») вступник подає диплом про 

базову та повну вищу освіту й додатки до них. У разі відсутності у вступника додатків до 

дипломів у друкованому вигляді під час подання заяви відомості про дипломи та додатки до них 

(їх змістову частину) Приймальна комісія отримує з Єдиної бази; 

− 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см; 

− інші документи або їх копії, якщо це викликано особливими умовами зарахування за 

відповідними спеціальностями (освітніми програмами), установленими законодавством, у 

терміни, визначені для прийому документів, але не пізніше терміну для прийняття Приймальною 

комісією першого рішення про рекомендацію вступників до зарахування. 

Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для 

участі у конкурсному відборі, в Єдиній базі. 

31. Технічні секретарі проводять реєстрацію заяв вступників у журналі реєстрації, в якому 

зазначаються такі дані вступника: 

− порядковий номер (або номер особової справи); 

− прізвище, ім’я та по батькові; 

− домашня адреса (адреса реєстрації); 

− стать; 

− рік народження; 

− номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 

(ступінь); 

− назва закладу освіти, що видав документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 

(ступінь); 



 

− середній бал документа про освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь); 

− інформація про документи, що подає вступник, якщо це викликано особливими 

умовами зарахування. 

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального 

секретаря Приймальної комісії або його заступника, скріплена печаткою Приймальної комісії. 

Відмова в реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності 

документів, передбачених Правилами прийому для реєстрації вступника. 

Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується 

підписами голови Приймальної комісії та відповідального секретаря, скріплюється печаткою 

Університету або Приймальної комісії. 

32. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступників до участі у вступних 

випробуваннях (згідно з Правилами прийому) на основі розгляду особових справ вступників на 

засіданнях Приймальної комісії. 

33. Вступникам створюються рівні умови для виконання ЄВІ шляхом стандартизації 

процедури їх проведення.  

Вступники розподіляються між аудиторіями та робочими місцями відповідно до схеми 

розподілу учасників вступних випробувань між аудиторіями та робочими місцями, що 

розробляється Українським центром. Інформація про пункт тестування, в якому вступник 

проходитиме вступні випробування, зазначається в запрошенні-перепустці, що розміщується на 

інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», створеній на вебсайті Українського 

центру, не пізніше ніж за три тижні до дня проведення вступних випробувань.  

34. Єдиний вступний іспит проводиться з дотриманням умов конфіденційності змісту їх 

завдань до початку їх використання за призначенням. Завдання вступних випробувань належать 

до інформації з обмеженим доступом з моменту створення добірок завдань до моменту 

санкціонованого відкриття пакетів з такими завданнями.  

35. Розклад консультацій, вступних випробувань та засідань апеляційної комісії, які 

проводяться Університетом, складає Приймальна комісія. Розклад, затверджений головою 

Приймальної комісії, оприлюднюється на стендах випускових кафедр, Приймальної комісії та на 

вебсайті Університету  не пізніше, ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для 

вступу на навчання для здобуття ступеня «магістр» за денною та/або заочною формами здобуття 

освіти. У розкладі зазначаються дата, час і місце проведення консультацій, вступних випробувань 

та засідань апеляційної комісії. Номери аудиторій для проведення консультацій та вступних 

випробувань визначає Приймальна комісія. 

36. Фахові атестаційні, предметні екзаменаційні комісії під час проведення вступних 

випробувань на навчання для здобуття ступеня «магістр» повинні забезпечити сприятливу, 

доброзичливу атмосферу й надати вступникам можливість самостійно продемонструвати  рівень 

набутих знань та вмінь. 

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, де проводяться 

вступні випробування, не допускаються. 

37. Вступні випробування проводяться у письмовій формі (тестування). 

38. Письмові роботи вступних випробувань виконуються на аркушах (титульні аркуші та 

аркуші письмової відповіді) зі штампом Приймальної комісії Університету. Аркуші й талони 

відповідей зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх членам 

фахової атестаційної та предметної екзаменаційної комісій безпосередньо перед початком 

вступного випробування в необхідній кількості (видача реєструється у спеціальному журналі). 

На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що розкривали б авторство 

роботи. Прізвище вступника вказується тільки на титульному аркуші. 

39. Для проведення вступних випробувань встановлюються норми часу (в астрономічних 

годинах) не більші, ніж передбачено рекомендаціями, зазначеними у Програмах вступних 

випробувань. 

40. На вступне випробування вступників допускають за аркушем результатів вступних 

випробувань відповідно до посадочних відомостей груп, сформованих під час подачі документів. 

У посадочній відомості відмічають присутніх та відсутніх вступників. 

41. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватися мобільними 

телефонами, електронними засобами, підручниками, навчальними посібниками та іншими 



 

матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання 

вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) 

він відсторонюється від участі в випробуваннях, про що складається акт. На вступній роботі 

такого вступника член фахової атестаційної або предметної екзаменаційної комісії вказує 

причину та час відсторонення. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється 

оцінка, менша від мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами 

прийому для допуску до участі в конкурсі, незважаючи на обсяг і зміст написаного. 

42. Вступнику забороняється в пункті проведення єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови: 

− приносити до пункту тестування небезпечні предмети та речовини, що становлять 

загрозу для життя та здоров’я людини;  

− використовувати в пункті тестування та мати при собі протягом часу, відведеного для 

виконання вступного випробування, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження 

та/або відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами 

відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, 

предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких 

вступник повинен повідомити працівникам пункту тестування до початку виконання вступного 

випробування);  

− заважати іншим вступникам виконувати вступне випробування;  

− псувати майно закладу, у приміщенні якого розміщується пункт тестування, чи майно 

осіб, які перебувають у пункті тестування;  

− протягом часу, відведеного для виконання вступного випробування:  

− спілкуватися з іншими вступниками, передавати їм будь-які предмети та/або матеріали;  

− копіювати завдання, виносити зошит(и) із завданнями (його частину) та/або бланки 

відповідей із аудиторії, у якій відбувається тестування;  

− персоналізувати бланки відповідей.  

У разі порушення вимог, вступник на вимогу осіб, відповідальних за організацію роботи 

пункту тестування, має повернути матеріали вступного випробування та залишити пункт 

тестування.  

43. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає 

письмову роботу разом із завданням та талоном відповідей, які перевіряються з використанням 

обчислювальної техніки.  

44. Вступники, які не з’явилися на фахове випробування без поважних причин у 

зазначений за розкладом час або отримали на фаховому випробуванні оцінку нижче 100 балів, до 

вступного екзамену з іноземної мови (за умови його проведення після фахового випробування) 

та участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня «магістр» не допускаються. За 

наявності поважних причин відсутності вступника на фаховому випробуванні, які підтверджені 

документально, вступники можуть бути допущені до фахового випробування з дозволу голови 

Приймальної комісії в межах встановленого терміну проведення випробувань.  

Вступники, які не з’явилися на вступний екзамен з іноземної мови без поважних причин 

у зазначений за розкладом час або отримали на вступному екзамені з іноземної мови оцінку 

нижче 100 балів, до участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня «магістр» не 

допускаються. 

45. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було 

оцінено балами нижчими, ніж визначена Правилами прийому кількість балів, необхідна для 

допуску до участі в конкурсі, до подальшого складання вступних випробувань та участі в 

конкурсі не допускаються. 

46. Результати оцінювання вступних випробувань оприлюднюються на інформаційних 

стендах Приймальної комісії та вебсайті Університету в той же день. 

Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази. 

47. Апеляційна заява вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному 

випробуванні (надалі – апеляція), повинна подаватися особисто після оголошення 

екзаменаційної оцінки не пізніше 12 години наступного робочого дня. 

48. Апеляційна комісія створюється для проведення розгляду апеляційних заяв щодо 

результатів вступних випробувань та діє відповідно до Положення про апеляційну комісію при 



 

Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 26 грудня 2014 року № 1526, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

11 березня 2015 року за № 27. 

49. Результатом єдиного вступного іспиту є оцінка за шкалою 100-200 балів, визначена за 

виконання усього тесту.  

Визначення оцінок за шкалою 100-200 балів здійснюється з урахуванням таких вимог:  

− оцінки за шкалою 100-200 балів визначаються відповідно до таблиць відповідності; 

− тестових балів рейтинговій оцінці;  

− тестовий бал (арифметична сума балів за відповіді на завдання, що визначається 

шляхом додавання балів, отриманих у процесі зіставлення відповідей на завдання із ключами 

відповідей) визначається на основі схем нарахування балів за виконання завдань єдиного 

вступного іспиту ухвалених робочою групою;  

− таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці розробляються із 

застосуванням відповідних методик Українського центру;  

− рейтингові оцінки за виконання завдань єдиного вступного іспиту встановлюються 

лише тим вступникам, які подолали поріг «склав/не склав» (мінімальна рейтингова оцінка 

«100 балів» має відповідати значенню порогового бала «склав/не склав»).  

50. Визначення тестового бала кожного вступника, який взяв участь у вступних 

випробуваннях, здійснюється після завершення комп’ютерної обробки бланків відповідей, 

обробки відповідних документів пунктів тестування, розгляду клопотань регламентних комісій.  

51. Відповіді до завдань єдиного вступного іспиту ухвалюються відповідними 

предметними фаховими комісіями в день проведення вступного випробування після завершення 

вступного випробування в пунктах тестування.  

52. Ухвалені відповіді до завдань тесту мають бути надані комісіями в день проведення 

вступного випробування Українському центру та оприлюднені протягом двох робочих днів після 

його проведення на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України та Українського 

центру.  

53. Підтвердженням результатів єдиного вступного випробування з іноземної мови є 

відомість результатів єдиного вступного іспиту (далі – Відомості). Відомості формуються за 

підсумками єдиного вступного іспиту як персоніфікований реєстр результатів вступників, 

складений в алфавітному порядку, в електронному вигляді. Відомості затверджуються 

директором Українського центру шляхом накладання електронного цифрового підпису 

Українського центру з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис».  

54. Офіційне оголошення результатів вступних випробувань здійснюється шляхом їх 

розміщення на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 

14 календарних днів із дня їх проведення. Результати вступних випробувань у вигляді 

рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів зазначаються в екзаменаційній картці, що є 

додатком до екзаменаційного листка.  

55. Результати вступного випробування у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-

200 балів передаються Українським центром до Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти наступного робочого дня після офіційного оголошення результатів.  

56. У разі прийняття апеляційною комісією за підсумками розгляду апеляційних заяв 

рішення про зміну результатів вступних випробувань формується відомість змін результатів та 

затверджується директором Українського центру.  

57. Результати вступних випробувань за рішенням апеляційної комісії можуть бути 

анульовані у разі:  

− виявлення в період часу, відведеного для виконання вступного випробування, у 

вступника або на його робочому місці друкованих чи рукописних матеріалів, засобів зв’язку, 

пристроїв зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації, а також окремих 

елементів, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, інших 

засобів, предметів, приладів (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність 

яких вступник повинен повідомити працівникам пункту тестування до початку роботи над 

вступними випробуваннями);  

− виконання вступного випробування не на робочому місці, визначеному Українським 

центром;  



 

− спілкування в будь-якій формі з іншим(и) вступником(ами) в процесі виконання тесту;  

− списування відповідей на завдання вступного випробування в іншої особи;  

− виконання вступного випробування іншою особою;  

− неповернення бланків відповідей працівникам пункту тестування після завершення 

часу, відведеного для виконання вступних випробувань;  

− неправильного оформлення роботи, що унеможливило оцінювання наданої відповіді;  

− пошкодження вступником бланків відповідей, що унеможливило їх автоматизовану 

обробку;  

− персоналізації вступником бланків відповідей або наявності в них додаткових відміток, 

не передбачених процедурою проведення вступного випробування. 

58. Для вступу на навчання для здобуття ступеня «магістр» на спеціальності (крім 

спеціальності галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка), а також усі міждисциплінарні освітньо-

наукові програми конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:  

КБ = П1 + П2 + П3, 

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), 

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка за 

інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил 

прийому, якщо вони встановлені (за шкалою від 0 до 20 балів) сумарно за всі такі показники.  

59. На основі обчисленого конкурсного бала вступників на навчання для здобуття ступеня 

«магістр» формується й оприлюднюється рейтинговий список вступників. 

60. Рейтинговий список вступників формується за результатами участі в конкурсі та 

упорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого. У рейтинговому списку 

зазначаються: 

− прізвище, ім’я, по батькові вступника; 

− конкурсний бал вступника; 

− вид документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) 

(оригінал або копія). 

Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та 

оприлюднюються в повному обсязі на вебсайті Криворізького національного університету. 

Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною комісією з 

Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної 

комісії та вебсайті Університету. Списки оновлюються після виконання/невиконання 

вступниками вимог для зарахування на навчання.  

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що й у 

рейтинговому списку вступників. 

61. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі для зарахування на навчання за 

ступенем «магістр» та при вступі подали копії документів про освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) або додатка до нього, упродовж п’яти календарних днів після 

оприлюднення рейтингового списку осіб зобов’язані подати оригінали вищеперерахованих 

документів до Приймальної комісії. 

Особи, які не виконали зазначених вимог, втрачають право бути зарахованими на 

навчання за державним замовленням. 

62. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендацій до зарахування на навчання 

на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях 

рейтингового списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників 

здійснюється Приймальною комісією в Єдиній базі в межах обсягу державного замовлення, а за 

його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     


