
Покрокова інструкція
для вступу на навчання до НаУКМА на магістерські програми

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 
розпочинається 11 травня та закінчується о 18:00  03 червня. Ви можете 
зареєструватись на ЄВІ в будь-якому закладі вищої освіти. 

https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/ 
Про процедуру реєстрації докладно Ви можете дізнатись за посиланням: 

vstup@ukma.edu.ua  Для реєстрації на ЄВІ на електронну пошту Приймальної комісії 
вступник надсилає сканований пакет документів:

Для вступу на магістерські програми Ви маєте скласти два іспити:

-	єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ);

-	фахове вступне випробування (для вступу на МП «Право» -  єдине фахове вступне 
випробування - ЄФВВ).


Єдиний вступний іспит з  іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування 
(ЄФВВ) складаються у формі ЗНО.

Вступ на магістерські програми відбувається в декілька етапів:

– 11 травня - 03 червня.

	– 30 червня


– 02 липня.


– 01 липня – 23 липня.

– 14 - 23 липня (до п’яти заяв на місця 

державного замовлення).


– 26 - 28 липня.

– не пізніше 02 серпня.


– 02 - 07 серпня.

– 12 серпня.


– 02 - 13 серпня.


– 16 серпня.


1.	Реєстрація для складання ЄВІ та ЄФВВ 	
2.	Складання ЄВІ (іноземна мова)	
    ЄФВВ (для вступу на спеціальність 081 «Право») 
3.	Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 			

 

4.	Подача електронних заяв на вступ в університет  

5.	Складання фахового вступного випробування ( на всі спеціальності, крім спеціальності 
081 «Право») 	
6.	Надання рекомендацій до зарахування 
7.	Подача оригіналів документів (особисто) за державним замовленням 
8.	Зарахування за державним замовленням 
9.	Подача оригіналів документів (особисто) на навчання за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб		 
10.	Зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 
осіб	

•	заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного 
листка;

•	документ, що посвідчує особу;

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

•	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);

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

•	фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає 
досягнутому віку вступника;

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




Увага! В темі листа необхідно зазначити 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.

30 червня о 10:00 

09:15 до 09:50. 

ЄВІ буде проведений у пунктах тестування, визначених Українським 
центром оцінювання якості освіти. Допуск вступників до пункту тестування триватиме з 

Вступники, які запізнилися, НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ до пункту тестування.

•	екзаменаційний листок (оригінал);

•	документ, що посвідчує особу (серія/за наявності/ та номер якого вказані в 
екзаменаційному листку);

•	запрошення перепустку.


У разі відсутності одного з цих документів вступник НЕ ДОПУСКАЕТЬСЯ до пункту 
тестування!

https: zno.testportal.com.ua/magister/login    
Запрошення-перепустку кожен абітурієнт роздруковує самостійно зі свого електронного 
кабінету на сайті УЦОЯО:    

Вхід до сторінки здійснюється за номером екзаменаційного листка та пін-кодом, 
зазначеним у ньому. 

УВАГА! Оригінал екзаменаційного листка з проставленою печаткою про 
складання ЄВІ є необхідним документом для вступу – зберігайте його!

Для входу до пункту тестування потрібно пред’явити:

Бажаємо успіхів!
Приймальна комісія НаУКМА

Адреса: 
Телефон:

вул. Іллінська, 9
 (067) 505-68-74

м.Київ, 04070
(044) 425-60-22, e-mail: vstup@ukma.edu.ua
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