
ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ НА ЄВІ/ЄФВВ ВСТУПНИКІВ  

НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА 

 

Реєстрація розпочинається з 9:00 12 травня та закінчується  

о 18:00 05 червня 2020 року. 

Для своєчасної створення заявки та уникнення можливих помилок, 

прохання надіслати Заяву-анкета для оформлення екзаменаційного листка та 

документи до 24 травня 2020 року. 

Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну 

електронну адресу (bf.vstup@kname.edu.ua) скановані копії (фотокопії): 

1) заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для 

оформлення екзаменаційного листка (далі - Анкета) (Додаток 1); 

У разі неможливості зробити скановану копію (фотокопію) Анкети, 

вступник заповнює Анкету в форматі Word, зберігає документ в форматі pdf 

та відсилає його. 

2) документа, що посвідчує особу; 

3) облікової картки платника податків  

(крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків); 

4) документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційний рівень)  

(для осіб, які завершили навчання в минулих роках); 

5) медичного висновку за формою первинної облікової документації  

086-3/о  

(у разі необхідності створення особливих умов для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання); 

Інформацію про необхідність створення особливих умов. 

Для певних категорій осіб у пунктах тестування можуть бути створені 

особливі (спеціальні) умови. Такі особи мають надати медичний висновок 

про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього 



незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 

086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов 

для проходження зовнішнього незалежного оцінювання» створення 

особливих умов лише за кодами 0101–0104, 0201–0203, 0206, 0301–0306, 

0401, 0501, 0601, 0701, 0702. Якщо особа потребує створення інших умов за 

іншими кодами, ніж зазначено вище, або інших умов, коди яких відсутні 

(що підтверджено медичним висновком), їй має бути відмовлено в 

реєстрації для участі у вступному випробуванні. 

Під час внесення до Програми інформації про необхідність створення 

особливих умов, обов’язково зазначте номер медичного висновку, дату його 

видачі, а також код (коди) умови (умов), які необхідно створити. 

 

6) фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із 

зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника  

(із урахуванням норм, наведених у пунктах 3 - 7 розділу III Вимог до 

відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для 

оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують 

громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного 

зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України 

за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 07 листопада 2019 року за № 1146/341117). 

 

Файл із фото повинен бути завантажено у форматі jpg або png, розмір 

якого не більше 1мб. 

 

7) довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення 

навчання та отримання диплома в рік вступу  

(лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих 

військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними 

умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО)  



(додаток 3 до 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, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 

446/33417 (далі - Порядок);  

У довідці обов'язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) 

документа, на підставі якого відбувався вступ. 

 

У темі листа вступник обов'язково зазначає прізвище, ім'я, по 

батькові!!!! 

 

В тексті листа вступник обов'язково зазначає прізвище, ім'я, по 

батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків  

(за наявності)!!!! 

 

Назва населеного пункту, в якому вступник бажає скласти 

ЄФВВ/ЄВІ: 

Вступник має обрати назву населеного пункту, у якому він бажає 

пройти вступні випробування із наданого переліку. 

Зверніть увагу: перелік міст, у яких відбувається ЄВІ Єдиний вступний 

іспит), відрізняється від переліку, міст де проводитиметься ЄФВВ (єдині 

фахові вступні випробування). 

Єдині фахові вступні випробування – це вступній іспит зі 

спеціальності, що проводиться в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.  

Усі студенти повинні вказати м. Харків. 

Єдиний вступний іспит – це іспит з іноземної мови. 

В разі необхідності, учасники вступних випробувань (ЄВІ )можуть 

розподілятися для проходження вступних випробувань в інших населених 

https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/64452/


пунктах, розташованих у передмісті обраного міста, умови транспортного 

сполучення з якими та відстань до яких максимально наближені до обраного 

вступником міста. 

 

 

 

НАГОЛОШУЄМО, ЩО ВСТУПНИК ВВАЖАЄТЬСЯ 

ЗАРЕЄСТРОВАНИМ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО 

ЛИСТКА. 

Спосіб передання екзаменаційного листка вступнику (надсилання 

поштою чи вручення особисто) визначається закладом освіти із урахуванням 

інформації, зазначеної вступником у анкеті-заяві, надісланій до приймальної 

комісії.  

Якщо після отримання екзаменаційного листка вступник виявить 

помилки в реєстраційних даних (персональні дані, місто проходження, 

перелік спецумов тощо), він може до завершення періоду реєстрації внести 

зміни. Зміни можуть бути внесені шляхом повторної реєстрації та лише тим 

закладом освіти, який видав попередній екзаменаційний листок. У разі 

перереєстрації попередній екзаменаційний листок анулюється. 

 

У разі виникнення питань можна звертатися за телефонами  

(з 10-00 до 15-00): 

+380 95 55 66 011; 

+380 67 77 10 524 

Гаврилюк Ольга Володимирівна; 

+380 67 475 77 94 

Шкляр Лілія Станіславівна; 

+380 66 113 65 63 

 Єгорова Валерія Ігорівна. 


