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наукових установ, які здійснюють 
підготовку магістрів 
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Щодо реєстрації осіб для участі  
в єдиному вступному іспиті та  
єдиному фаховому вступному випробуванні  
 

 

Шановні колеги! 
 

Відповідно до пункту 11 Календарного плану підготовки та проведення в 
2021 році 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 26 листопада 
2020 року № 1468, у період з 9:00 11 травня 2021 року до 18:00 03 червня 2021 

року Приймальні комісії закладів вищої освіти мають здійснювати 
реєстрацію вступників для участі в єдиному вступному іспиті та єдиному 
фаховому вступному випробуванні (далі – реєстрація). 

Організаційно-технологічні засади здійснення реєстрації унормовано у 
розділі 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
26 квітня 2019 року за № 446/33417 (далі – Порядок). 

Водночас, наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2021 
року № 412 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 05 квітня 2019 року № 441» затверджено нову редакцію Порядку, яка 
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передбачає зміни засад здійснення реєстрації в частині запровадження 
дистанційної реєстрації, що насамперед пов’язано з можливістю проведення 
реєстрації в умовах карантинних обмежень.  

Наразі цей наказ перебуває на державній реєстрації в Міністерстві юстиції 
України й набуде чинності із дня його офіційного опублікування, що, ймовірно, 
відбудеться під час проведення реєстрації.  

Зважаючи на зазначене і на складну епідеміологічну ситуацію в країні, а 
також з метою дотримання однакових умов проведення реєстрації, надсилаємо 
Тимчасові рекомендації щодо проведення у 2021 році реєстрації вступників для 
участі в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному 
випробуванні (додаються) для їх застосовування приймальними комісіями у 
процесі реєстрації до набуття чинності наказом Міністерства освіти і науки 
України від 12 квітня 2021 року № 412 «Про затвердження Змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року  
№ 441». 

Звертаємо увагу на необхідність перевірки закладом вищої освіти 
інформації про Приймальну (відбіркові) комісію (електронна адреса, поштова 
адреса, телефон тощо), внесеної до ЄДЕБО (відповідна інформація автоматично 
відображається в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 
https://registry.edbo.gov.ua/). Заклади вищої освіти мають можливість самостійно 
актуалізувати відповідні реквізити у модулі «Приймальна та відбіркові комісії» 
розділу «Вступна кампанія» в ЄДЕБО. 

Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, 
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 1274 від 15 

жовтня 2020 року, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 грудня 
2020 року за №1225/35508 (далі – Умови прийому), визначено категорії осіб, які 
беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у закладі 
вищої освіти (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного 
фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих 
компетентностей): 

особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті та/або 
єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, 
зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути 
перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства 
охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому 
в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837; 



3 
 

особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового 
вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж 
зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з 
особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року 
№ 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 
року за № 1708/29838, за кодами 0101–0104, 0201–0203, 0206, 0301–0306, 0401, 

0501, 0601, 0701, 0702; 

вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 2021 року; 
військовослужбовці-контрактники, поліцейські, рятувальники, особи 

рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, 
курсанти вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти з 
специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів 
вищої освіти при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25 
«Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону». 

Зазначені вступні іспити у закладах вищої освіти проводяться за графіком 
основної сесії єдиного вступного іспиту (30 червня 2021 року) та єдиного 
фахового вступного випробування (02 липня 2021 року) і додаткової сесії (після 
визначення строків її проведення) за матеріалами (завданнями/зошитами), 
наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр 
оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення у закладі вищої освіти 
вступних іспитів не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня 
проведення іспиту. 

Для планування проведення вступних іспитів (визначення кількості таких 
вступників, підготовка аудиторного фонду, необхідної кількості матеріалів, 
залучення необхідної кількості членів екзаменаційних комісій) заклади вищої 
освіти здійснюють реєстрацію вступників із числа осіб зазначених категорій в 
період з 11 травня по 03 червня 2021 року. 

Водночас, звертаємо увагу, що під час вступу для здобуття вищої освіти за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з 
Умовами прийому передбачають складання єдиного вступного іспиту (крім 
спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»), вступники на основі 
ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть, за їх 
вибором, або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти 
відповідний вступний іспит у закладі вищої освіти. 
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Зазначений вступний іспит у закладах вищої освіти проводиться в період 
19 липня по 30 липня  2021 року за графіком вступних іспитів і завданнями, 
затвердженими закладом вищої освіти. 

Вступникам зазначеної категорії не потрібно проходити попередню 
реєстрацію в період з 11 травня по 03 червня 2021 року. 

Прийом заяв на вступ від усіх зазначених категорій вступників 
розпочинається 15 липня 2021 року, крім вищих військових навчальних закладів 
(закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових 
навчальних підрозділів закладів вищої освіти, і закінчується 23 липня 2021 року. 

 

Додатки: на ___ арк. в 1 прим. 
 

З повагою 

 

Заступник Міністра  
з питань європейської інтеграції    Андрій ВІТРЕНКО  
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