
Особливості проведення вступних 
випробувань для вступу на  

другий (магістерський) рівень 
вищої освіти у 2018 році 



Вступними випробуваннями для 
здобуття ступені МАГІСТРА Є: 

Єдине фахове 
вступне 
випробування – 
випробування з 
права та загальних 
навчальних 
правничих 
компетентностей 

Єдиний вступний 
іспит – 
випробування з 
іноземної мови 
(англійської або 
німецької, або 
французької або 
іспанської) 



Графік проведення вступних 
випробувань для здобуття ступені 

МАГІСТРА: 

Єдине фахове вступне випробування  
(з права та загальних навчальних 

правничих компетентностей) – 

13.07.2018 
 

Єдиний вступний іспит (випробування з 
іноземної мови) – 

11.07.2018 



Допуск до пункту 
тестування 

Вступник для допуску до пункту 
тестування має пред’явити: 

1) екзаменаційний листок; 

2) документ, що посвідчує особу 
(серія (за наявності) та номер якого 
вказані в екзаменаційному листку). 



Приклад ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЛИСТКА 

Увага! 
Вступник НЕ 

допускається до ПТ, 
якщо відсутні: 

 документ, що 
посвідчує особу; 

  екзаменаційний 
листок 

 печатки закладу 
освіти в 
екзаменаційному 
листку та підписи 
відповідальних осіб  

Печатка НЗ 



Текст, з яким ознайомлюють вступників 

«Пам’ятайте, що в разі порушення процедури 
проходження вступного випробування, ви будете 
позбавлені права продовжувати роботу над тестом. 
Ви маєте знати, що результати вступного 
випробування можуть бути анульовані у випадку: 
• Виявлення в період часу, відведеного на виконання 

вступних випробувань, у вступника або на його 
робочому місці друкованих чи рукописних 
матеріалів, засобів зв'язку, пристроїв зчитування, 
обробки, збереження або відтворення інформації, а 
також окремих елементів, які можуть бути 
складовими відповідних технічних засобів чи 
пристроїв,  



Текст, з яким ознайомлюють вступників 

• інших засобів, предметів, приладів (крім дозволених 
виробів медичного призначення, про наявність яких 
вступник повинен повідомити старшому інструктору 
до початку роботи над тестом); 

виконання вступного випробування не на робочому 
місці, визначеному Українським центром оцінювання 
якості освіти; спілкування в будь-якій формі з іншим 
вступником у процесі виконання тесту; списування 
відповідей на завдання вступного випробування в 
іншої особи;  виконання вступного випробування 
іншою особою; 
неповернення бланків відповідей працівникам пункту 
тестування після завершення часу, відведеного для 
виконання вступних випробувань…  
 



Завдання персоналу 

Повідомити вступників щодо заборони мати при собі 
під час процедури заборонені речі: 

• Верхній одяг, парасольки 
• Сумки, книжки, калькулятори,  
• ФЛЕШКИ,  
• НАВУШНИКИ,  
• ВИМКНУТІ МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ,  
• СМАРТГОДИННИКИ,  
• інші засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки та 

збереження інформації, а також окремі елементи, які 
можуть бути складовими відповідних технічних 
засобів чи пристроїв, друковані або рукописні 
матеріали 



Під час виконання вступниками тесту 
вступники мають право: 

 із дозволу старшого інструктора вийти з аудиторії 
(одночасний вихід кількох вступників із однієї аудиторії не 
дозволяється; час, проведений вступником за межами 
аудиторії,  не додається йому для виконання тесту); 

 залишити аудиторію та ПТ раніше визначеного часу після 
отримання в екзаменаційному листі відмітки уповноваженої 
особи, у т. ч. після  завершення роботи над ОСТАННІМ БЛОКОМ 
(але не в останні 15 хвилин або не в числі трьох останніх 
вступників). При цьому вступник має передати бланк 
старшому інструктору та поставити підпис в Аудиторному 
протоколі (зошити залишаються в аудиторії до завершення 
роботи ПТ);  

 отримати зошити із завданнями протягом 30 хвилин після 
завершення роботи ПТ. 

 

 

   вступники не мають права: 
повернутися в аудиторію  під  час процедури,  

якщо вийшли за межі ПТ до завершення виконання тесту. 



ПРОВЕДЕННЯ  
єдиного вступного іспиту 

11.07.2018 
  



Тривалість тесту  
(11.07.2018) 

Єдиного вступного іспиту  
(випробування з іноземної мови) – 

60 хв. 
Увага!  

Випробування не містить 
частини АУДІЮВАННЯ 



Схема організації роботи пункту тестування  
в день проведення єдиного вступного іспиту  

(випробування з іноземної мови) 

8.30–8.40  – перевірка готовності ПТ до роботи ,  уповноваженою 
особою, відповідальним за ПТ), допуск персоналу до ПТ (помічником 
відповідального за ПТ). 

8.40–9.05  – нарада персоналу   

9.15–9.50   – допуск вступників до ПТ. 

9.15–10.00 – допуск вступників до аудиторій. 

9.20–9.30    – вилучення контейнеру зі сховища.  

9.30–9.50   – відкриття контейнеру  з  аудиторними пакетами,   
                              видача аудиторних  пакетів  старшим  інструкторам. 

 з  10.00       – проведення вступного випробування в аудиторіях.  

Після закінчення вступного випробування в аудиторіях: 
      – передання/прийом пакетів з матеріалами вступного 
випробування; 
      – видача вступникам зошитів із завданнями; 
      – запакування контейнера з тестовими матеріалами; 
      – оформлення звітних документів. 



Проведення процедури з іноземної мови  
(схема роботи в аудиторії 10.00- 10.30) 

• Перевірити правильність розсадки та явку вступників 
(відображення в Аудиторному протоколі та в Аудиторному списку); 

• Перевірити цілісність пакету з тестовими матеріалами, відкрити 
пакет, перевірити його вміст (відобразити в Аудиторному 
протоколі); 

• Закодувати Аудиторний протокол, роздати бланки відповідей, 
закодувати бланки. 

• Роздати зошити із завданнями, перевірити якість друку тестових 
зошитів. 

• Перевірити номери на парті, на штрих-коді, тестовому зошиті та 
написати фразу  щодо ознайомлення з правилами проходження 
ЗНО Ознайомитися з інструкцією на першій сторінці тестового 
зошита. (Дії вступників під керівництвом інструктора).  

• Перевірити правильність позначки номера тестового зошита. 

• Визначити час початку та час завершення виконання тесту. 



Проведення процедури з іноземної мови  
(схема роботи в аудиторії 10.30- 11.30) 

• Здійснити контроль за дотриманням вступниками процедури 
проходження вступного випробування (відобразити усі процеси в 
Аудиторному протоколі); 

• Фіксувати час кожні 20 хв. 

• Провести Технологічну перерву (відповідальнй за ПТ перевіряє 
правильність розсадки учасників, уповноважена особа УЦОЯО 
ставить відмітки в екзаменаційних листах вступників). 

• Зупинити роботу з тестом, по завершенню часу на його виконання. 

• Прийняти у вступників бланки відповідей. 

• Укласти до нового поліетиленового пакету матеріали вступного 
випробування, заклеїти його. 

• Завершити вступне випробування. 

• Передати новий поліетиленовий пакет з матеріалами вступного 
випробування відповідальному за ПТ 



Проведення процедури 
 з іноземної мови  

11.30- 12.00 

УВАГА!   
Зошити із завданнями тестової 
роботи інструктори роздають 

вступникам протягом 30 хв. 
після завершення вступного 

випробування у пункті 
тестування! 



ПРОВЕДЕННЯ  
єдиного фахового 

вступного випробування 
13.07.2018 

  



 

  

Структура екзаменаційної 
роботи єдиного фахового 

вступного випробування (тесту): 

- тест загальних навчальних 
правничих компетентностей   
(блок ТЗНПК) 

перший блок 

другий блок 

- тест із восьми базових  
юридичних 
(правничих) дисциплін   
(блок Право) 



Загальна тривалість тесту  
єдиного фахового 

вступного випробування: 

200 хвилин 



Тривалість тесту єдиного фахового вступного 
випробування за блоками (13.07.2018): 

 
Другий блок - тест із восьми базових 
юридичних (правничих) дисциплін  

(блок Право) - 125 хв. 
 

Перший блок загальних навчальних 
правничих компетентностей  (ТЗНПК) – 75 хв.:  

Перша секція «Критичне мислення» – 25 хв.  

Друга секція «Аналітичне мислення» – 25 хв. 

 Третя секція «Логічне мислення» – 25 хв. 



 

  

Блок  
«ТЗНПК» -  

Блок  
«Право» - 

- Пакет №1 із завданнями блоку ТЗНПК 

та Аудиторний протокол №1 

- ПАКЕТ №2  
із завданнями Блоку «Право» 
та Аудиторний протокол №2 

 

Для роботи в аудиторії старший інструктор 
отримує  2 аудиторних пакети  

та 2 Аудиторних протоколи  
на кожен блок окремо:  



Відомість  
видачі/приймання аудиторних пакетів  

№ ауд. 

Кіль 

кість 

вступ 

ників 

Прізвище та 

ініціали 

старшого 

інструктора 

Відповідальний за пункт тестування передав, 

а старший інструктор прийняв 

Старший інструктор передав, а 

відповідальний за пункт тестування 

прийняв 

час 
№ пакета 

«ТЗНПК» 

№ пакета 

«Право» 

  

підпис 

старшого 

інструктора 

час 
№ пакета 

«ТЗНПК» 

№ пакета 

«Право» 

  

підпис 

старшого 

інструктора 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     



Текст записів на дошці  

Початок виконання завдань блоку «ТЗНПК»:  

секція «Критичне мислення» _____ год_____ хв; 

секція «Аналітичне мислення»_____ год____ хв; 

секція «Логічне мислення»______ год_____ хв. 

Закінчення виконання завдань блоку ТЗНПК: ______ год_____ хв. 

  

Початок виконання завдань блоку «Право»:  

______ год_____ хв 

Технологічна перерва:   

з___ год __ хв до ____ год____  хв.  

Закінчення виконання завдань блоку «Право»: ______ год_____ хв. 

  



 

  

Під час виконання блоку «Право»  
проводиться технологічна перерва,  

впродовж якої:  
 

 здійснюється заповнення 
уповноваженою особою УЦОЯО 
Екзаменаційних листків; 

 перевіряється відповідальним за ПТ 
правильність розсадки; 

 перевіряється працівником ДСО  
(із застосуванням металдетектора) 
дотримання вступниками процедур ЗНО. 



Основні дії працівників  
в аудиторії тестування 

 

 Перевірити правильність розсадки вступників, 

  зробити відповідні записи в Аудиторних 
  протоколах №1, № 2 

 Відмітити відсутніх у всіх Аудиторних 
  протоколах (навпроти ПІБ відсутнього 
написати: «Не з’явився») 

 Зробити відмітки про відсутніх вступників  

в Аудиторному списку, що розміщений біля входу 
до аудиторії 

 



Інструктивна робота 
працівників в аудиторії 

Блок 
ТЗНПК 



Дії працівників в аудиторії  

• Перевірити цілісність Аудиторного пакету №1, 
(запросити третього за списком в Аудиторному 
протоколі вступника), засвідчити підписами 
цілісність Аудиторного пакету №1 

• Відкрити Аудиторний пакет №1, перевірити його 
вміст, продемонструвати  присутнім (зробити 
відповідні записи в Аудиторному протоколі №1); 

• Закодувати Аудиторний протокол №1,  

• Роздати бланки відповідей, закодувати бланки 
відповідей вступників, відповідно до номерів 
робочих місць вступників . 



Дії працівників в аудиторії  
• Роздати зошити із завданнями, відповідно до 

номерів робочих місць вступників та наліпок зі 
штрих-кодами . 

• Перевірити якість друку тестових зошитів, 

• Перевірити номери на парті, на штрих-коді, 
тестовому зошиті.  

• Продиктувати фразу: 
«Із правилами заповнення бланка відповідей, правами та 

обов’язками вступника під час проходження вступного 
випробування, порядком подання апеляцій ознайомлений(а). 
Номери мого робочого місця, зазначеного на індивідуальній 

паперовій наліпці, зошита та наліпки зі штрих-кодом на бланку 
відповідей збігаються» 

• Перевірити правильність позначки номера 
тестового зошита. 



Дії працівників в аудиторії  
• Записати в Аудиторному протоколі №1 час початку 

виконання тестових завдань блоку. 

• Записати на дошці час виконання завдань блоку. 
Наприклад: 

Початок виконання завдань блоку «ТЗНПК»:  

секція «Критичне мислення» _10_ год 30 хв; 

секція «Аналітичне мислення»_10 год_55_ хв; 

секція «Логічне мислення» 11 год 20 хв. 

Закінчення виконання завдань блоку ТЗНПК: _11 год_45 хв. 

  

Початок виконання завдань блоку «Право»:  

______ год_____ хв 

Технологічна перерва:   

з___ год __ хв до ____ год____  хв.  

Закінчення виконання завдань блоку «Право»: _____ год_____ хв. 

  



Дії працівників в аудиторії 
(початок роботи з блоком завдань) 

• Укласти бланки відповідей відсутніх 
вступників  до відповідного зошита та 
заклеїти наліпкою зі штрих-кодом 

• Фіксувати на дошці час початку роботи над 
завданнями кожної секції 

•  Слідкувати, щоб вступники не поверталися 
до виконання завдань секції, час роботи над 
якою вичерпано (кожна секція має 
спеціальну позначку) (тільки під час роботи 
із завданнями блоку ТЗНПК) 
 



Приклад позначок завдань секції ТЗНПК 



Особливості організації роботи під час 
виконання вступниками завдань ТЗНПК 

• Час початку та час закінчення роботи над 
завданнями кожної секції оголошує інструктор. 

• Завдання секції вступники мають виконувати в тій 
послідовності, у якій вони розташовані в зошиті. 

• Повертатися до завдань секції, час роботи над якою 
вичерпано, НЕ МОЖНА. Працівники аудиторії мають  
це контролювати. 

• У зошиті є певні відмітки, що допомагають 
слідкувати за тим, із якою секцією працює вступник. 

• Відповіді на завдання кожної окремої секції 
вступники мають перенести до бланка відповідей  
у межах часу, відведеного на виконання завдань 
секції. 



Загальна схема дій 
працівників в аудиторії  

під час завершення роботи 
з блоком завдань ТЗНПК 



Організація завершення роботи  
з блоком завдань № 1 

 Оголосити про закінчення часу на виконання 
завдань блоку, зафіксувати в Аудиторному протоколі 
№1 

 Старший інструктор МАЄ ЗІБРАТИ заповнені 
вступниками бланки відповідей, надаючи 
вступникам для підпису Аудиторний протокол №1,  
та невикористані комплекти матеріалів вступного 
випробування (за наявності) 

УВАГА! 

ВСТУПНИКИ МАЮТЬ БУТИ НА СВОЇХ РОБОЧИХ МІСЦЯХ 
ПІД ЧАС ПЕРЕДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТЕСТУВАННЯ!  

 Інструктор збирає використані зошити (зошити 
мають зберігатися на столі старшого інструктора до 
завершення вступного випробування в ПТ) . 

 

 
 



Організація завершення роботи  
з блоком завдань № 1 (продовження) 

 Перерахувати отримані від вступників бланки 
відповідей, невикористані комплекти матеріалів, 
зазначити кількість в Аудиторному протоколі № 1,  
укласти їх до пакета для відправлення матеріалів 
вступного випробування 

  Укласти також до цього пакета: 

 використану стрічку штрих-кодів; 
 пакет № 1, у якому надсилалися матеріали 

вступного випробування; 
 підписаний Аудиторний протокол № 1. 

 Заклеїти в присутності не менше трьох вступників пакет 
із матеріалами вступного випробування 

 Продемонструвати заклеєний пакет вступникам та 
залишити на столі старшого інструктора до завершення 
процедури в аудиторії. 

 



Увага! 

Завершення роботи з блоком завдань та 
початок роботи з наступним блоком має 

відбуватися при наявності всіх вступників в 
аудиторії. 

Якщо вступник вийшов з аудиторії за 
власними потребами і вчасно не повернувся, 

інструктор має попросити чергового на 
поверсі запросити всіх вступників до 

аудиторії! 



Під час роботи з матеріалами 
вступного випробування блоку 

«Право» розкривається аудиторний 
пакети № 2  та виконуються дії 

аналогічні тим, що й під час роботи 
із завданнями блоку «ТЗНПК» 
Перерви між блоками НЕМАЄ 



Особливості організації 
роботи під час виконання 

вступниками блоку  
«Право» 



Особливості організації роботи під час 
виконання вступниками блоків  

«Право» 

На зворотному боці бланків відповідей блоку 
«Право» не потрібно робити запис щодо 
ознайомлення із правилами заповнення 
бланків відповідей. Вступники мають: 

  записати лише  другу частину фрази 
(інструктор диктує): «Номери мого робочого 
місця, зазначеного на індивідуальній паперовій 
наліпці, зошита та наліпки зі штрих-кодом на 
бланку відповідей збігаються» 

 позначити номери робочого місця, 
отриманого зошита та наклеєного штрих-
коду на його бланку відповідей. 



Увага! 

Технологічна перерва 
проводиться під час 

блоку «Право» 



Загальні дії працівників 
аудиторії під час 

виконання вступниками 
тесту 



Під час виконання вступниками тесту: 

Старший інструктор, інструктор: 

•  здійснюють контроль за дотриманням вступниками 
процедури проходження вступного випробування; 

•  повідомляють (через чергового) відповідального за 

ПТ та уповноважену особу УЦОЯО про нестандартні 
ситуації в аудиторії або виявленні порушення;  

• приймають участь у розгляді ситуацій щодо порушень 
процедури; 

• приймають роботи у вступників, які завершили 
роботу з останнім блоком раніше (але не в останні  

15 хвилин або не в числі трьох останніх вступників) та 
контролюють їх вихід (за умов отримання відмітки в 

Екзаменаційному листку) із аудиторії, а чергові - із пункту 
тестування. 

 



Завершення 
процедури 



Завершення процедури  

 Старший інструктор запрошує по  одному вступників  
та приймає бланки відповідей 

 Перерахувати отримані від вступників бланки 
відповідей, невикористані комплекти матеріалів, 
зазначити кількість в Аудиторному протоколі № 2,  
укласти їх до пакета для відправлення матеріалів 
вступного випробування 

  Укласти також до цього пакета: використану стрічку 
штрих-кодів; пакет № 2, у якому надсилалися 
матеріали вступного випробування, підписаний 
Аудиторний протокол № 2. 

 Заклеїти в присутності не менше трьох вступників 
пакет із матеріалами вступного випробування, 
продемонструвати його вступникам.  



Завершення процедури  

 Старший інструктор передає відповідальному за 
пункт тестування  ДВА пакети з матеріалами 
тестування  

 Старший інструктор залишається у приміщенні, 
де відбувалося передання пакетів, до моменту 
повідомлення відповідальним за пункт 
тестування про завершення вступного 
випробування в пункті тестування. 

 Після завершення вступного випробування в усіх 
аудиторіях  ПТ старший інструктор та інструктор 
     - роздають вступникам зошити із  завданнями; 
     - віддають відповідальному за ПТ зошити,  
         не отримані вступниками. 



Розрахунок часу роботи 
інструкторів/чергових в ПТ під час 

єдиного фахового вступного 
випробування  

8.30–10.00 (90 хв.) – організація роботи ПТ,  допуск вступників. 

З   10.00 – проведення вступного випробування в аудиторіях: 

• 10.00–10.30 (30 хв.) – організаційні питання, зачитування першої 
частини Промови інструктора; 

• 10.30–11. 45 (75 хв.) – робота з першим блоком завдань («ТЗНПК») 

• 11.45–12.00  (15 хв.) – збирання робіт І блоку, запакування І пакету 
завдань (блок «ТЗНПК»),  зачитування другої частини Промови 
інструктора, організаційні питання ІІ блоку;  

• 12.00–14.05 (125 хв.) – робота з другим блоком завдань (тест 
«Право»); 

• 5 хв. – технологічна перерва; 

• 14.05 – завершення процедури в аудиторії: збирання робіт ІІ блоку, 
запакування ІІ пакету завдань (блок «Право»),  

• 14.35 - завершення роботи ПТ (передання пакетів з матеріалами 
вступного випробування, видача учасникам тестових зошитів). 

 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

Дніпропетровський регіональний 
центр оцінювання якості освіти 

(056)790-24-99 
rc.dnepr@testportal.gov.ua 


