
ВСТУП до 
магіСТраТУри 
2021 / ЄВі



Термін 
ПроВедення 
реЄСТрації
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Реєстрація на ЄВІ 
/єдиний вступний іспит 
з іноземної мови/

11 травня 
9.00

3 червня
18.00



30 червня
основна 
сесія ЄВі

11 вересня  
спеціально 

організована 
сесія

27 липня — 5 серпня
реєстрація

Реєстрація на ЄВІ 
/єдиний вступний іспит 
з іноземної мови/



робоТа з 
докУменТами
/скан-копіями/
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Перелік основних 
документів  
/сканованих копій 
документів/

документ, що 
посвідчує особу

облікова картка 
платника податків

документ про здобутий 
рівень освіти

заповнена 
заява-анкета 

фотокартки
для документів 
/3 єкз. /



медичний висновок 
/ в разі необхідності 
створення особливих 
умов тестування 

довідка щодо 
планового 

завершення 
навчання  

Перелік основних 
документів  
/сканованих копій 
документів/



ПокрокоВий 
маршрУТ
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Покроковий 
маршрут



надіслати 
заяву-анкету

ВСТУПник маЄ

надіслати 
скан-копії 

документів

здійснює 
перевірку 
даних

формує картку 
фізичної особи 
в Єдбо / у разі 
потреби / 

на е-мейл реєстратора 
приймальної комісії Хдадм
 magksada2021@gmail.com 

реЄСТраТор

Покроковий 
маршрут



Додаток 1
до Порядку реєстрації для проходження 
вступних випробувань (пункт 4)

ЗАЯВА-АНКЕТА 
для оформлення екзаменаційного листка

(у разі дистанційної реєстрації)

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: _____________________



 реєстраційну 
картку учасника 

вступних 
випробувань 

здійснює 
перевірку 
даних

засвідчує їхню 
правильність 
особистим 
підписом

ВСТУПник

реЄСТраТор

на основі даних, поданих 
вступником, формує

Покроковий 
маршрут



Додаток 3
до Порядку реєстрації для проходження 
вступних випробувань (пункт 8)

Форма

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
УЧАСНИКА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Для формування екзаменаційного листка будуть використані 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 документа про здобутий ступінь вищої освіти ________________ ____________________ або
                                                                                                                      (серія)                         (номер)

довідки, що підтверджує факт замовлення диплома бакалавра ______________________________
номер(и) контактного(их) телефону(ів) ___________________________________________________
інформація щодо складання вступних випробувань (єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та/або єдиного 
фахового вступного випробування (ЄФВВ) (назва іноземної мови, з якої особа бажає складати ЄВІ,
інформація про населений пункт, у якому вступник бажає скласти ЄВІ, інформація про населений 
пункт, у якому вступник бажає скласти ЄФВВ (за потреби), інформація про необхідність створення 
особливих умов (за потреби))

Зазначені дані мною перевірені, підтверджую правильність внесених даних

__________________
              (підпис)

____________________________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Дані внесено представником приймальної комісії
___________________

(підпис)
____________________________

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

PIN-код для завершення реєстрації вступника _____________
____________
* Не заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку в паспорті.



отримує екзаменаційний аркуш / 
використовуючи PIN-код, реєструє 
персональний електронний 
кабінет вступника

ВСТУПник

реЄСТраТор

зберігає в 
приймальній 

комісії до  запиту 
вступника

надсилає на 
зазначену в 
анкеті поштову 
адресу

здійснює оформлення 
екзаменаційного листка, який: 

або

Покроковий 
маршрут





конТакТні 
оСоби
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Тарасов Володимир Володимирович 
/ заступник відповідального секретаря 
приймальної комісії Хдадм /

050 376 19 88 

коваль олена олексіївна
 / реєстратор  

приймальної комісії Хдадм / 

096 352 03 72

Контакти:

офіційний сайт Хдадм
https://ksada.org

 magksada2021@gmail.com 



УСПішного 
резУльТаТУ і 
ТВорчої наСнаги!


