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ВИЗНАЧЕННЯ

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – форма

вступного випробування з іноземної (англійської, або
німецької, або французької, або іспанської) мови для
вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на
основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра,
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста),
яка передбачає використання організаційно-
технологічних процесів здійснення ЗНО;

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) –
форма вступного випробування з права та загальних
навчальних правничих компетентностей для вступу
на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка
передбачає використання організаційно-технологічних
процесів здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання (ЗНО).



ОСНОВНА 
НОРМАТИВНА БАЗА

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

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020
№ 1274 «Про затвердження Умов прийому на навчання
для здобуття вищої освіти у 2021 році».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.11.2020
№ 1468 «Про підготовку до проведення в 2021 році
вступних випробувань, що проводяться з використанням
організаційно-технологічних процесів здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання».

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=889&Itemid=61
https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=889&Itemid=61
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0446-19#Text
https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/nakaz-MON_1274_Umovy-pryjomu.pdf
https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/1468_26_11_20_kalendarnyj_plan_YEVI_YEFVV.pdf


УЧАСНИКИ
Умовами прийому на навчання

для здобуття вищої освіти у 2021
році визначено, що ЄВІ з іноземної
мови буде обов’язковим для вступу на
всі спеціальності за програмами
магістратури.

Усі, хто бажає здобути ступінь
магістра за спеціальностями 081
«Право» та 293 «Міжнародне
право», мають узяти участь
в ЄВІ та ЄФВВ.

У 2021 році вступники до
магістратури зможуть використовувати
результати ЄВІ 2020-2021 років,
а результати ЄФВВ – тільки 2021 року.

https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/nakaz-MON_1274_Umovy-pryjomu.pdf


РЕЄСТРАЦІЯ

У 2021 році реєстрація для
проходження ЄВІ та/або ЄФВВ
триватиме з 11 травня до
3 червня включно.

Реєстрацію здійснюватиме
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ одного
із закладів вищої освіти, у якому
вступник бажає брати участь
у конкурсному відборі. Докладніше…

http://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/


КАЛЕНДАР
вступних

випробувань

ЄВІ –
30 червня 2021 року

ЄФВВ –
2 липня 2021 року



КАБІНЕТ УЧАСНИКА 
ЄФВВ/ЄВІ

Для кожного учасника, який отримав
екзаменаційний листок, на вебсайті
Українського центру оцінювання якості
освіти створюють інформаційну сторінку
«Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», доступ до
якої здійснюється за номером
екзаменаційного листка та РIN-кодом,
зазначеним у ньому.

https://zno.testportal.com.ua/master/login


ЗАПРОШЕННЯ-ПЕРЕПУСТКА

15 червня 2021 року, у «Кабінеті учасника

ЄФВВ/ЄВІ» розміщено запрошення-перепустки,
у яких зазначено адреси пунктів тестування, де
учасник/учасниця складатиме ЄВІ/ЄФВВ, і
рекомендований проміжок часу, протягом якого
учасник/учасниця має прибути до пунктів
тестування і пройти процедуру допуску.

Зверніть увагу! Основна сесія єдиного вступного
іспиту проводиться у дві зміни.

https://zno.testportal.com.ua/master/login


У ДЕНЬ ПРОВЕДЕННЯ 
ЄФВВ ТА/АБО ЄВІ 

ВІЗЬМІТЬ ІЗ СОБОЮ:

• ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТОК;

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

• запрошення-перепустку

• дві-три ручки з чорнилом чорного кольору, 
а також, за бажанням, маленьку прозору
пляшку з питною водою. 

Не забудьте взяти із собою медичні
маски та санітайзер!

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
(9:50 (перша зміна) / 13.50 (друга зміна)).



ДОПУСК ДО ПУНКТУ 
ТЕСТУВАННЯ

Вхід учасників до пунктів проведення
тестування відбуватиметься за наявності*:

• ОРИГІНАЛУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЛИСТКА;

• ОРИГІНАЛУ ДОКУМЕНТА, ЩО ПОСВІДЧУЄ 

ОСОБУ (серія (за наявності) та номер 

якого зазначені в екзаменаційному

листку);

• запрошення-перепустки.

* 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.



У ПУНКТІ ТЕСТУВАННЯ

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
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

ЗАБОРОНЕНО використовувати
в пункті тестування та мати при собі або
на своєму робочому місці протягом часу,
відведеного для виконання тестів,
засоби зв’язку, пристрої зчитування,
обробки, збереження та відтворення
інформації (пам’ятайте, що НАВУШНИКИ
та ФЛЕШКИ теж заборонені), а також
окремі елементи, які можуть бути
складовими відповідних технічних
засобів чи пристроїв, друковані або
рукописні матеріали, інші засоби,
предмети, прилади, що не передбачені
процедурою ЗНО.

В АУДИТОРІЇ ТЕСТУВАННЯ ПОТРІБНО
ПОКЛАСТИ ЗАЗНАЧЕНІ ПРИСТРОЇ
НА СПЕЦІАЛЬНО ВІДВЕДЕНЕ МІСЦЕ
для їхнього зберігання (телефон(и)
у цьому випадку потрібно вимкнути).

У пункті тестування можуть бути використані технічні
пристрої, необхідні для здійснення контролю за дотриманням
вступниками процедури проходження ЄФВВ та/або ЄВІ.



У ПУНКТІ ТЕСТУВАННЯ

До виходу з пункту тестування
надайте уповноваженій особі

УЦОЯО екзаменаційний листок 
для проставлення відмітки про 
проходження ЄФВВ та/або ЄВІ. 

Тому не ламінуйте
екзаменаційний листок!



РЕЗУЛЬТАТИ

Результати ЄВІ та ЄФВВ 
буде розміщено

на інформаційних
сторінках «Кабінет

учасника ЄФВВ/ЄВІ» 
до 13 липня 2021

https://zno.testportal.com.ua/master/login


Бажаємо успіхів!

Усю необхідну інформацію щодо
ЄВІ/ЄФВВ 

можна отримати на сайті
ДпРЦОЯО www.dneprtest.dp.ua

або за телефоном (056) 790–24–99,
а також у соціальних мережах 

"Facebook" "Дніпропетровський
РЦОЯО", 

"Instagram" "ЗНО Дніпро / 
Запоріжжя",

"Telegram" ЗНО Дніпро / Запоріжжя"

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=715
https://www.facebook.com/zno.dnepr/
https://www.instagram.com/zno2021_dnepr_official/
https://t.me/zno2019dnepr

