
До уваги закладів освіти (установ, організацій)! 

 

Реєстрація осіб, які бажають прийняти участь у конкурсному відборі на навчання 

для здобуття ступеня магістра для проходження магістерського комплексного 

тесту (МКТ) та/або магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) для 

вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти (далі ‒ Реєстрація), 

розпочинається 27 червня і закінчується о 18:00 18 липня 2022 року. 

 

Реєстрація здійснюється відповідно до особливостей, розроблених з 

використанням організаційно-технологічних засад, передбачених розділом V 

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 (у редакції наказу Міністерства освіти і 

науки України від 12 квітня 2021 року № 412), зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417. 

 

1. Повідомляємо, що реєстрація на магістерський комплексний тест та/або магістерський 

тест навчальної компетентності (МКТ/МТНК) триватиме з 27 червня до 18:00 18 липня 

2022 року. Враховуючи воєнний стан та епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, 

МОН рекомендує для реєстрації наступний алгоритм: 

1.1. Заклади вищої освіти розміщують на своїх офіційних вебсайтах електронну(і) 

адресу(и) приймальної комісії, зазначену(і) в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти, для отримання копій документів 

вступників, а також номери телефонів, за якими вступники можуть отримати 

консультацію. Водночас заклади вищої освіти можуть додатково використовувати 

інші канали обміну інформацією (власні системи тощо) ‒ за умови розміщення 

відповідної інформації на сайті закладу освіти і забезпечення можливості 

використання офіційної електронної адреси приймальної комісії. 

1.2. Вступник у період з 27 червня та не пізніше 18:00 18 липня має надіслати на офіційну 

електронну адресу приймальної комісії або з використанням іншого, визначеного 

закладом вищої освіти каналу зв’язку скановані копії (фотокопії): 

1.2.1. заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення 

екзаменаційного листка (далі – Анкета); 

1.2.2. документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, посвідки 

на постійне проживання в Україні, паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон, тимчасового посвідчення, паспорта громадянина України з безконтактним 

електронним носієм, паспорта громадянина України, що не містить безконтактного 

електронного носія).  

1.2.3. Зверніть увагу, вказаний документ повинен бути внесений до картки 

фізичної особи. Параметри документа, на підставі якого здійснюється реєстрація, 

відображаються в сформованому екзаменаційному квитку.  

1.2.4. облікової картки платника податків (тільки для громадян України; крім 

осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
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реєстраційного номера облікової картки платника податків, потрібно додати тип 

документа «РНОКПП», вказавши серію (за наявності) та номер паспорта). 

1.2.5. довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення 

навчання та отримання диплома в рік вступу, наведеної у додатку 4 до Порядку (для 

осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти). 

Обов’язково у довідці потрібно вказати тип та параметри документа (серія та 

номер), на підставі якого особа здобуває освіту. 

1.2.6. медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о 

(у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання). 

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). 

1.3. Після перевірки надісланих документів, відповідальна особа Приймальної комісії 

повинен: 

1.3.1. перевірити наявність документів, що потрібні для реєстрації, та надати 

відповідь про отримання документів (на електронну адресу, із якої надійшли 

документи, або за допомогою іншого, визначеного закладом вищої освіти каналу 

зв’язку); 

1.3.2. підтвердити отримання документів та повідомити, що документи взято 

для опрацювання, – якщо особа має право брати участь у конкурсному відборі та 

надала всі скановані копії (фотокопії) документів; 

1.3.3. надіслати повідомлення про потребу в додатковому вивченні наданих 

документів – якщо особа надала довідку, видану за місцем навчання, щодо 

планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, а у 

представника приймальної комісії виникли сумніви щодо її достовірності; 

1.3.4. надіслати повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини 

відмови – якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права 

брати участі у конкурсному відборі або надала не всі скановані копії (фотокопії) 

документів. 

1.4. Після друку надісланих документів та формування особової справи, відповідальна 

особа Приймальної комісії формує заявку в ЄДЕБО в розділі «Вступна кампанія» 

модулі «Заявки на ЄВІ/ЄФВВ (ОС Магістра)». 

Запит на формування бланка екзаменаційного листка здійснюється за допомогою 

спеціального сервісу, розміщеного в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

Формування бланка екзаменаційного листка здійснюється за допомогою спеціального 

сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Українського центру. 

Перевірку достовірності інформації, наданої вступником, здійснює Приймальна комісія 

під час реєстрації. 
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2. У розділі «Вступна кампанія» підрозділу «Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ» оберіть 

модуль «Заявка на ЄВІ/ЄФВВ (ОС магістра)»: 

 

 
 

3. Для створення ЗАЯВКИ оберіть в меню «Активні дії» відповідний тип, що 

стосується конкретного вступника:  

 
  

 

1) СТВОРИТИ (крім військових):  

 Здобувач ЗО (нашого) – особа навчається за ОС «Бакалавр», «Магістр», ОКР 

«Спеціаліст» у вашому закладі освіти та закінчує навчання у поточному році; 

 Здобувач ЗО (іншого) – особа навчається за ОС «Бакалавр», «Магістр», ОКР 

«Спеціаліст», але в іншому закладі освіти, та закінчує навчання у поточному році; 

 Особа, яка отримала диплом – особа має диплом за ОС «Бакалавр», «Магістр», 

ОКР «Спеціаліст», отриманий у попередніх роках або вже закінчила навчання у 

поточному році; 

Обов’язковою є наявність в ЄДЕБО картки фізичної особи, до якої внесені дипломи за 

ОС «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».  

У разі її відсутності – перед поданням ЗАЯВКИ створіть картку ФО.  

 

1.1) Для вибору здобувача заповніть необхідні дані: дата народження; тип 

документа, що посвідчує особу, його серія (за наявності) та номер. Після 

внесення даних натисніть кнопку «Пошук»: 
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Якщо результат пошуку успішний, нижче відображаються дані здобувача та/або особи, 

яка вже має диплом (обидва варіанти одночасно, якщо здобувач також має диплом, отриманий 

раніше). Натисніть кнопку «Обрати та створити заяву»: 

 
Створену заявку буде відображено у таблиці модуля: 

 
1.2) Створення заявки можливо також у розділі «ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ»   

з картки особи-здобувача освіти – у вкладці «Навчаються»:  

– оберіть у таблиці модуля одного або декілька здобувачів та натисніть 

«Активні дії» – «Створити заявку на ЗНО для вступу на ОС магістра»: 
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З’явиться вікно з даними здобувача (здобувачів): код навчання, ПІБ здобувача. 

Натисніть кнопку «Створити»: 

 
 

Якщо здобувач освіти закінчує або закінчив навчання у поточному році, буде 

сформовано заявку на ЗНО та відображено її код:  

 
 

При натисканні на гіперпосилання з кодом заявки у наступному вікні браузера буде 

відкрито сторінку модуля «Заявка на ЗНО (ОС магістра)» із заявкою: 

 



  
 

7 

 

 

Звертаємо увагу, що для осіб, які завершили навчання у ДУХОВНИХ закладах вищої 

освіти до 01.09.2018 року та мають Свідоцтво про державне визнання дипломів, 

створюється картка фізичної особи та заявка у відповідності до пункту 1. 

 

 

2) СТВОРИТИ (ВІЙСЬКОВИЙ):  

Нормативними документами передбачено, що до ЄДЕБО не вноситься інформація про 

навчання осіб у військових вищих навчальних закладах (за кошти державного бюджету). 

Відповідно в ЄДЕБО відсутні їх картки фізичних осіб (а також картки здобувачів). 

Вказаний тип заявки обирають у закладах освіти, де здійснюється таке навчання, та 

в ЄДЕБО у вступників відсутні картки фізичних осіб:  

2.1) особа має диплом за ОС «Бакалавр», «Магістр», ОКР «Спеціаліст»  

Для створення заявки заповніть необхідні дані: прізвище, ім`я, по-батькові; дата 

народження; тип документа, що посвідчує особу, його серія (за наявності) та номер; тип, серія 

та номер документа про освіту. Після внесення даних натисніть кнопку «Зберегти»: 

 

2.2) особа навчається за ОС «Бакалавр», «Магістр», ОКР «Спеціаліст» у вашому 

закладі освіти (його ВСП) та закінчує навчання у поточному році. 

Для створення заявки заповніть необхідні дані: прізвище, ім`я, по-батькові; дата 

народження; тип документа, що посвідчує особу, його серія (за наявності) та номер; тип, серія 

(за наявності) та номер довідки щодо планового строку завершення навчання. Після 

внесення даних натисніть кнопку «Зберегти»: 
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4. У таблиці модуля створені заявки відображаються за типом заявки (з детальною 

інформацією): 

 
Реалізовано можливість вивантаження створених заявок: «Активні дії» – «Експорт в 

CSV», а також видалення помилково створеної заявки. 

 

5. На підставі даних з ЄДЕБО на веб-сайті УЦОЯО за допомогою спеціального сервісу 

закладом освіти здійснюється формування екзаменаційного листка. Для подальшого 

опрацювання заявки натисніть «Активні дії» – «Передати в  УЦОЯО».  

Після натискання кнопки «Підтвердити» дані передаються до УЦОЯО, видалити 

заявку в ЄДЕБО закладу освіти буде неможливо! 

 
Після натискання в ЄДЕБО кнопки «Підтвердити» у наступній вкладці браузера 

автоматично відкривається сторінка УЦОЯО: 

 
Доступ здійснюється за логіном та паролем, який отримано в УЦОЯО відповідальною 

особою закладу освіти: 
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Після цього заявка відображається в ЄДЕБО з позначкою «Передано» та автоматично 

заповнюється посилання на реєстрацію. При натисканні на гіперпосилання можливо одразу 

перейти до сторінки УЦОЯО, де відображено інформацію щодо особи, яка використовується 

для реєстрації: 

 
Якщо з якихось причин реєстрацію в УЦОЯО не було здійснено, за посиланням на 

реєстрацію можна перейти повторно.  

 

Розміщення в ЄДЕБО. 

Завідувач аналітичного сектору 

 відділу аналітичного забезпечення 

та інформаційної підтримки                                              М. Пасльон 

27.06.2022 

 


