
Шановний 
вступнику!

Ви зареєстровані для проходження єдиного фахового 
вступного випробування (далі – ЄФВВ) та/або єдиного 
вступного іспиту (далі – ЄВІ), що проводяться з 
використанням організаційно-технологічних процесів 
здійснення ЗНО для вступу на другий (магістерський) 
рівень вищої освіти.

Радимо ознайомитися з Порядком організації та проведення вступних 
випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних 
процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий 
(магістерський) рівень вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти 
і науки України від 05 квітня 2019 року № 441 (далі – Порядок).

Інформацію про місце та час проведення вступних випробувань буде 
зазначено в запрошенні-перепустці, розміщеній на Вашій інформаційній 
сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше ніж за два тижні до 
проведення вступних випробувань. 

 Основна сесія ЄВІ проводиться у дві зміни (початок першої зміни – 
о 10:00, другої – о 14:00). 

Візьміть із собою необхідні документи: екзаменаційний листок, документ, що 
посвідчує особу, серія (за наявності) та номер якого вказані в 
екзаменаційному листку, запрошення-перепустку та дві-три ручки з 
чорнилом чорного кольору, а також, за бажанням, маленьку прозору пляшку 
з питною водою.
Своєчасно прибудьте до пункту тестування, адреса якого зазначена в 
запрошенні-перепустці. 

Допуск вступників до пункту тестування буде розпочато о 9:15 (перша зміна) 
/ о 13:15 (друга зміна), припинено за 10 хвилин до початку тестування.

Вступника не буде допущено до пункту тестування у разі запізнення чи 
відсутності екзаменаційного листка та/або документа, назва, серія (за 
наявності) та номер якого зазначені в екзаменаційному листку, або 
пред’явлення їх копій.

Знайдіть в алфавітному списку своє прізвище, ім’я, по батькові та номер 
аудиторії, у якій Ви проходитимете ЄФВВ та/або ЄВІ.
Біля входу до аудиторії знайдіть в аудиторному списку номер Вашого 
робочого місця. 
Переконайтеся, що номер екзаменаційного листка збігається з номером, 
зазначеним на індивідуальній паперовій наліпці, наклеєній на робочому столі.

У пункті тестування
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Місце та час проведення ЄФВВ та/або ЄВІ

У день проведення ЄФВВ та/або ЄВІ

Допуск до аудиторії буде припинено о 10:00 (перша зміна) / о 14:00 (друга зміна).
У пункті тестування можуть бути використані технічні пристрої, необхідні для 
здійснення контролю за дотриманням вступниками процедури проходження 
ЄФВВ та/або ЄВІ.

Зверніть 
увагу!

Важливо! 



не змогли завершити виконання завдань ЄФВВ та/або ЄВІ у зв’язку з різким 
погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування;
стосовно Вас допущено порушення процедури проведення ЄФВВ та/або ЄВІ;
не змогли взяти участь в основній сесії ЄФВВ та/або ЄВІ через поважні причини, які не 
залежали від Ваших дій та волі та на які Ви не могли вплинути. 

Якщо стосовно Вас допущено порушення процедури проведення тестування, то до 
виходу з пункту тестування Ви можете подати уповноваженій особі УЦОЯО апеляційну 
заяву щодо порушення процедури проведення ЄФВВ та/або ЄВІ.
У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результатів ЄФВВ та/або ЄВІ 
Ви маєте право протягом 3 календарних днів із дня офіційного оголошення результатів 
(включаючи день оголошення) подати апеляційну заяву щодо результатів до УЦОЯО.

Результати ЄФВВ та/або ЄВІ буде розміщено на  інформаційній сторінці 
(екземенаційна картка*) не пізніше ніж через 14 календарних днів із дня їх проведення. 
Самостійно роздрукуйте з інформаційної сторінки екзаменаційну картку.

Протягом часу, відведеного для виконання ЄФВВ та/або ЄВІ, вступникам 
заборонено мати при собі або на робочому місці засоби зв’язку, пристрої 
зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації, а також окремі 
елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи 
пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади 
(крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких необхідно 
повідомити працівників пункту тестування до початку тестування).

Результати ЄФВВ та/або ЄВІ

До виходу з пункту тестування надайте уповноваженій особі УЦОЯО екзаменаційний 
листок для проставлення відмітки про проходження ЄФВВ та/або ЄВІ. 
Не ламінуйте екзаменаційний листок!

 Результати ЄФВВ та/або ЄВІ можуть бути анульовані в разі виявлення порушення 
процедури проходження вступних випробувань (пункт 10 розділу ІХ Порядку).

Пункти тестування для проведення додаткової сесії ЄФВВ та/або ЄВІ буде створено в 
місті Києві.

Проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які 
бажають скласти ЄВІ (повторно або вперше), незалежно від того, чи реєструвалися 
вони на основну сесію, чи ні.  
Терміни проведення та реєстрації вступників встановлює Міністерство освіти і науки 
України (розділ VІІІ Порядку).

*екземенаційна картка дійсна тільки у разі пред’явлення екземенаційного листка.

 Вступні випробування проводяться у три сесії:
1) основна (ЄФВВ та/або ЄВІ);
2) додаткова (ЄФВВ та/або ЄВІ);
3) спеціально організована (лише ЄВІ).

Апеляція

Спеціально організована сесія ЄВІ 

Додаткова сесія

Важливо! 

Увага!

Важливо! 

Ви можете подати заяву для участі в додатковій сесії ЄФВВ та/або ЄВІ до відповідного 
регіонального центру оцінювання якості освіти, якщо:




