
АЛГОРИТМ ВСТУПУ В 

МАГІСТРАТУРУ  2021:

покрокова інструкція 



Інформація для вступників у 

магістратуру
У 2021 році вступу у магістратуру з усіх спеціальностей необхідно

мати результати ЄВІ (єдиного вступного випробування) з іноземної

мови.

У 2021 році реєстрація вступників для складання ЄВІ триватиме

з 11 травня до 3 червня.

Реєстрацію здійснюють працівники приймальної комісії факультету

за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують

Український центр оцінювання якості освіти та ДП «Інфоресурс».

Вся інформація щодо реєстрації на ЄВІ міститься на:

 сайті Приймальної комісії університету:

https://admission.pnu.edu.ua/реєстрація-на-єві-та-єфвв-2021/

сайті Українського центру оцінювання якості освіти:

https://testportal.gov.ua/zagalna-informatsiya-ef

https://admission.pnu.edu.ua/реєстрація-на-єві-та-єфвв-2021/
https://testportal.gov.ua/zagalna-informatsiya-ef


Реєстрація на ЄВІ

Для успішної реєстрації дійте за алгоритмом:

Сформуйте комплект реєстраційних документів:

1. заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення
екзаменаційного листка (взірець заяви https://testportal.gov.ua//wp-
content/uploads/2020/04/zrazok-zayava-anketa_YEVI_YEFVV.pdf)

2. документ, що посвідчує особу (обов’язково з пропискою!);

3. облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової
картки платника податків);

4. довідка, видана 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);

5. документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний
рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

6. фотокартка для документів (кольорова) із зображенням, що
відповідає досягнутому віку вступника;

7. медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-
3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ).

https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/zrazok-zayava-anketa_YEVI_YEFVV.pdf


Реєстрація на ЄВІ
Надішліть на електронну адресу приймальної

комісії факультету скановані копії реєстраційних

документів: vstup_fpn@pnu.edu.ua

Електронне фото у форматі jpeg.

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).

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте

правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

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, якщо ви

зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

mailto:vstup_fpn@pnu.edu.ua


Реєстрація на ЄВІ
Для кожного учасника, який отримав

екзаменаційний листок, на вебсайті

Українського центру створюють

інформаційну сторінку «Кабінет

вступника», доступ до якої

здійснюється за номером

екзаменаційного листка та РIN-

кодом, зазначеним у ньому.

Покликання на «Кабінет учасника»:

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

У «Кабінеті вступника» буде надана

інформація щодо закладу освіти, де

проходитиме ЄВІ, групи та години

проведення іспиту.

Дата проведення ЄВІ –

30 червня

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


Спеціально організована сесія ЄВІ
У 2021 році Правилами прийому закладів вищої освіти можуть бути визначені додаткові

строки (в межах з 15 вересня до 30 листопада) прийому заяв і документів для здобуття

ступеня магістра. Наказом Міністерства освіти і науки України визначено терміни

проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту.

11 вересня 2021 року відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, що проводиться

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які:

 зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти

ЄВІ;

 не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ.

Вартість спеціально організованої сесії буде визначено до 20 липня. Пункти тестування

для проведення спеціально організованої сесії ЄВІ створюватимуться в усіх обласних

центрах.

Реєстрація вступників триватиме з 27 липня до 5 серпня. ЇЇ здійснюватиме приймальна

комісія Факультету природничих наук, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному

відборі.

Вступник вважатиметься зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа та

сплати коштів на рахунок Українського центру для оплати послуг із проведення

Українським центром та його регіональними підрозділами вступних випробувань. Кошти

зараховуються на рахунок Українського центру оцінювання якості освіти упродовж трьох

робочих днів. Офіційне оголошення результатів третьої сесії ЄВІ здійснюється шляхом їх

розміщення на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄВІ» не пізніше 10

календарних днів із дня проведення іспиту.



Характеристика тесту ЄВІ

Написання тесту ЄВІ можливе з наступних іноземних мов:

Англійської;

Німецької;

Французької;

 Іспанської. 

Тест складається з 2 частин:

 перевірка читання;

 використання мови.

Загальна кількість завдань тесту – 42.

На виконання тесту відведено 60 хвилин.

Приклади тестів ЄВІ минулих років (2018-2020) містяться за
покликанням: https://testportal.gov.ua/pidgotovka-yefvv-yevi/

https://testportal.gov.ua/pidgotovka-yefvv-yevi/


Тест має дві частини:

Частина «Читання» (Tasks 1–4) містить 22 завдання 

різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити в 

бланку відповідей В. 

Частина «Використання мови» (Task 5 та Task 6) містить 

20 завдань. Відповіді на ці завдання треба позначити в 

бланку відповідей В.



Тест містить завдання трьох форм:

1. Завдання на встановлення відповідності (Task 1: № 1–5, Task 3: №
11–16).

У завданнях запропоновано дібрати заголовки до текстів / частин текстів
з наведених варіантів; твердження / ситуації до оголошень / текстів;
запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважають
виконаним, якщо учасник єдиного вступного іспиту встановив
відповідність і позначив варіант відповіді в бланку відповідей В.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (Task 2: № 6–10).

Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один
правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник єдиного
вступного іспиту вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей В.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (Task 4: № 17–22, Task 5:
№ 23–32, Task 6: № 33–42).

У завданнях запропоновано доповнити абзаци / речення в тексті
реченнями / частинами речень, словосполученнями / словами з
наведених варіантів. Завдання вважають виконаним, якщо учасник
єдиного вступного іспиту вибрав і позначив варіант відповіді в бланку
відповідей В.



Схеми нарахування балів за виконання завдань тесту

1. Завдання на встановлення відповідності оцінюють в 0 або 1 бал: 1 бал
– за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної
відповідності не встановлено, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді
на завдання не надано.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють в 0 або 1
бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано
неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на
завдання не надано.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюють в 0 або 1 бал: 1
бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну
відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не
надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі
завдання тесту – 42.

Таблиця відповідності тестових балів, отриманих за виконання екзаменаційної
роботи ЄВІ з англійської мови для вступу на навчання для здобуття ступеня
магістра: https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2020/07/Anglijska-mova.pdf

Результати ЄВІ будуть оприлюднені до 13 липня 2021 р. 

https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/Anglijska-mova.pdf


Підготовчі курси з англійської мови для здачі ЄВІ

1. В університеті триває набір слухачів на підготовчі курси для

складання ЄВІ з англійської мови та вступу в магістратуру.

Початок курсів – з 1 квітня 2021 р.

Долучитися до курсів можна заповнивши анкету за покликанням:

https://docs.google.com/forms/d/1xEQ7m1VQ-

KC6eCBwiyHJgAq2QoO2sMRlQQrnzJcroy0/edit

Тривалість курсу – 3 місяці, кількість годин – 70-80.

Вартість – 1300 грн. Оплату необхідно здійснити до 3 квітня 2021

р.

2. В університеті в період з 1 по 30 квітня 2021 р. буде проведено

серію онлайн-занять з англійської граматики для викладачів та

студентів. Всього – 19 пар, кожна з яких має присвячену

індивідуальну тематику. Розклад занять з покликаннями

додається окремим файлом.

https://docs.google.com/forms/d/1xEQ7m1VQ-KC6eCBwiyHJgAq2QoO2sMRlQQrnzJcroy0/edit


Інформація щодо вступу у магістратуру
Детальна інформація щодо вступу в магістратуру міститься за покликанням:

https://admission.pnu.edu.ua/важлива-інформація-вступнику/другий-магістерський-рівень/

https://admission.pnu.edu.ua/важлива-інформація-вступнику/другий-магістерський-рівень/


Терміни вступної кампанії для вступників у магістратуру

2021

Детальна інформація щодо вступу в магістратуру міститься за
покликанням: https://admission.pnu.edu.ua/важлива-інформація-
вступнику/другий-магістерський-рівень/

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів
ЄВІ, триватиме з 15 липня до 18:00 год 23 липня 2021 р.

Фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі
ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) і вже складали
ЄВІ будуть проходити з 19 липня до 30 липня 2021 р.

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням та
за кошти фізичних та/або юридичних осіб надаються: не пізніше 02
серпня 2021 р.

Терміни зарахування вступників:

за державним замовленням – 12 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 16 серпня.

https://admission.pnu.edu.ua/важлива-інформація-вступнику/другий-магістерський-рівень/


Перелік необхідних вступних випробувань для вступу в 

магістратуру

1. ЄВІ з іноземної мови;

2. Фаховий іспит;

3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи

середній бал документа про освіту).

Для участі у вступному випробуванні вступники

допускаються за наявності документу, що посвідчує

особу та ручки.

А також наявних усіх засобів індивідуального захисту з 

метою  дотримання карантинних вимог!



Інструкційні матеріали щодо проходження процедури

складання вступних іспитів

1. Тестовий білет для вступників на ОР «магістр» складається з 2-х рівнів

(базового – 10 питань та основного – 25 питань). Після успішного

проходження базового рівня (потрібно дати правильно відповідь на не менше

ніж 3 тестові питання з 10) вступник отримує 100 балів та допускається до

основного рівня, де кожна правильна відповідь оцінюється в 4 бали.

Час складання базового рівня 20 хв, основного – 40 хв. Шкала

оцінювання — 200 бальна. Завершити тестування вступник повинен до

завершення відведеного часу.

2. Під час проходження тестування вступник вписує в аркуш результатів ті

обрані ним варіанти відповідей, які він вважає остаточними. Заповнення

аркушу результатів відбувається паралельно до проходження тестування і до

завершення проходження тестів кожного рівня. У аркуші абітурієнт

обов’язково вказує номер білету.

3. Після закінчення іспиту вступник отримує роздруковані результати,

ставить власний підпис на кожному листку титульного аркушу, аркушу

результатів та роздрукованих результатів. Здає усі екзаменаційні матеріали

(титульний аркуш, аркуш результатів, пін-код та роздруковані результати)

комісії, яка спостерігає за процесом тестування, що засвідчує підписом. Після

здачі матеріалів іспит вважається завершеним.



Наші контакти:

Деканат

Факультету природничих наук

vstup_fpn@pnu.edu.ua

tel: (0342) 596162

На час вступної кампанії відбіркова комісія

Факультету природничих наук знаходиться в

515 каб. Гуманітарного корпусу за адресою :

вул. Шевченка, 57, м. Івано Франківськ

mailto:vstup_fpn@pnu.edu.ua

