
Увага!!! 

Реєстрація вступників на спеціально організовану сесію ЄВІ триватиме: 

з 27 липня до 5 серпня 2021 року. 

Реєстрацію здійснюватиме приймальна комісія УкрДУЗТ. 

Сама сесія ЄВІ відбудеться 11 вересня 2021 року. 

Дана сесія платна, в цьому році оплата складає 540 грн, реквізити будуть 

розміщені в особистих кабінетах. 

 

Для успішної реєстрації дійте за алгоритмом  

(порядок дій ідентичний основній сесії ЄВІ). 

1. Сформуйте комплект реєстраційних документів: 

- заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення 

екзаменаційного листка (дивись останню сторінку); 

- документ, що посвідчує особу; 

- облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки 

платника податків); 

- документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний 

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

- електронне фото вступника (кольорове або чорно-біле) із зображенням, що 

відповідає досягнутому віку (можливе використання фото, що зроблене за 

допомогою мобільного пристрою («селфі») на однорідному світлому фоні, «як для 

документів»; 

- медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у 

разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ). 

 

2. Надішліть на електронну адресу приймальної комісії pk039@ukr.net 

СКАНОВАНІ КОПІЇ або ФОТОКОПІЇ реєстраційних документів. 

Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті 

листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за 

наявності). 

В графі: Прошу екзаменаційний листок, сформований за підсумками 

реєстрації: 

 зберігати в приймальній комісії до мого особистого звернення; 

 надіслати мені засобами поштового зв’язку на таку поштову адресу: 

Обов’язково поставити відмітку напроти обраного Вами метода отримання 

екзаменаційного листка.  

В графі: населений пункт, у якому бажаю скласти ЄВІ – обирається населений 

пункт, котрим може бути обласний центр країни (крім Донецька і Луганська), а 

також у м. Сєвєродонецьк і м. Слов’янськ. 

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які 

зазначили у заяві-анкеті. 
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3. Отримайте скановану копію екзаменаційного листка. 

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для 

реєстрації документів та правильність їх оформлення. 

У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного 

листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного 

листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви 

виявите помилки, зверніться до приймальної комісії. 

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, 

звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком за кошти 

вступника (Укрпошта, Нова Пошта (обов’язково вказати місто та номер 

відділення) та інше), якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті. 

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

Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет учасника ЄВІ/ЄФФВ», 

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

зазначеним у ньому. 

 

Увага!!! Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі: 

1) надання вступником недостовірної інформації або надання у процесі 

дистанційної реєстрації неповної інформації, потрібної для здійснення реєстрації; 

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

має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра. 

 

 

Довідки за телефонами: 

 

Приймальна комісія – (057) 730-1991 

Заступники відповідального секретаря ПК: 

Шандер Олег Едуардович – (099) 227 98 59; 

Скуріхін Дмитро Ігорович – (093) 847 4678. 

 

 

  

https://zno.testportal.com.ua/master/login


ЗАЯВА-АНКЕТА  

для оформлення екзаменаційного листка  

Прошу зареєструвати мене для участі у вступному(их) випробуванні(ях) для вступу для 

здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти в___________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(назва закладу вищої освіти) 

за спеціальністю_______________________________________________________________ 

Для реєстрації надаю такі дані: 
прізвище _____________________________________________________________________ 

ім’я __________________________________________________________________________ 

по батькові (за наявності) _______________________________________________________ 

дата народження ______________________________________________________________ 

документ, що посвідчує особу _______________  ____________________________ 
     тип документа                          серія (за наявності), номер 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________________________ 

 

Дані про освіту: 

здобуду освітній ступінь бакалавра у _____________________________________________ 
(назва закладу вищої освіти) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

дані довідки, що підтверджує факт замовлення диплома бакалавра ___________________ 

здобув(ла) освітній ступінь бакалавра ____________________________________________ 

дані документа про здобутий ступінь вищої освіти __________ ________________  
      (зазначають особи, які завершили навчання в минулі роки)              серія   номер 

 

Дані, необхідні для формування екзаменаційного листка: 

Загальна інформація: 

номер(и) контактного(их) телефону(ів) ___________________________________________ 

інформація про необхідність створення особливих умов _____________________________ 

код умови ____________________________________________________________________ 

дата та номер медичного висновку _______________________________________________ 

Інформація про вступні випробування: 

відмітка про бажання складати єдиний вступний іспит (ЄВІ)  так             ні 

назва іноземної мови, із якої бажаю скласти ЄВІ ________________________________ 

населений пункт, у якому бажаю скласти ЄВІ  ___________________________________ 

відмітка про бажання складати єдине фахове вступне випробування* (ЄФВВ)   так        ні 

населений пункт, у якому бажаю скласти ЄФВВ _________________________________ 

 

Прошу екзаменаційний листок, сформований за підсумками реєстрації: 
 зберігати в приймальній комісії до мого особистого звернення; 

 надіслати мені засобами поштового зв’язку на таку поштову адресу: _____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Зазначені мною дані правильні           ___________  ________________________ 
            підпис   Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  
Електронна адреса для листування  ______________________________________________ 

До заяви додаю: 

 копію документа, що посвідчує особу; 

 копію облікової картки платника податків; 

 копію довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік 

вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної 

бази з питань освіти); 

 копію документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили 

навчання в минулі роки); 

 копію медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення 

особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання); 

 фотокартку для документів. 

* Вступники на навчання за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» мають обов’язково вказати 

«так». 


