
ВСТУПНІ ДО МАГІСТРАТУРИ.

ОСОБЛИВОСТІ ЄФВВ / ЄВІ
2022 РОКУ



ВИЗНАЧЕННЯ

1. ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ

ВИПРОБУВАННЯ (ЄФВВ) ― форма вступного

випробування 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).

ЄФВВ передбачає виконання завдань

двох тестів: із загальних навчальних

компетентностей (ТЗНК) та предметного.

Із проєктами програм предметних тестів

і програмами ТЗНК можна ознайомитися

на сайті МОН.

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2022/yedine-fahove-vstupne-viprobuvannya/programi-yefvv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2022/yedine-fahove-vstupne-viprobuvannya/programi-yefvv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2022/yedine-fahove-vstupne-viprobuvannya/programi-yefvv


2. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) –

форма вступного випробування з іноземної

(англійської, німецької, 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.

Із програмою, на основі якої буде

складено тестові завдання, можна

ознайомитися за посиланням.

ВИЗНАЧЕННЯ

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/nakaz-MON-vid-28.03.2019-411.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/nakaz-MON-vid-28.03.2019-411.pdf


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 13.10.2021

№ 1098 «Про затвердження Умов прийому на навчання

для здобуття вищої освіти в 2022 році»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.11.2022

№ 3 «Про підготовку до проведення у 2022 році

вступних випробувань, що проводять із 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
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE37164.html
https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Nakaz_MON_grafik_YEFVV_YEVI_05_01_21_9.pdf


Вступ до магістратури на основі

здобутого ступеня вищої освіти

за іншими спеціальностями

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ

Вступ до магістратури на основі

здобутого ступеня вищої освіти

за спеціальностями галузей знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»,

06 «Журналістика»,

07 «Управління та адміністрування»,

08 «Право»,

28 «Публічне управління та 

адміністрування»; 

29 «Міжнародні відносини»

відбуватиметься 

у формі ЄВІ та ЄФВВ

відбуватиметься 

у формі ЄВІ



*Інформація про вступні виробування для вступу
на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра, 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на 
спеціальності окремих галузей знань:

Шифр
Галузь

знань
Код Назва спеціальності

Вступні випробування

ЄВІ ЄФВВ

05

Соціальні

та поведінкові

науки

051 Економіка ЄВІ предметний тест з економіки та міжнародної економіки ТЗНК

052 Політологія ЄВІ предметний тест з політології та міжнародних відносин ТЗНК

053 Психологія ЄВІ предметний тест з психології та соціології ТЗНК

054 Соціологія ЄВІ предметний тест з психології та соціології ТЗНК

06 Журналістика 061 Журналістика ЄВІ один з предметних тестів на вибір вступника ТЗНК

07
Управління та 

адміністрування

071 Облік і оподаткування ЄВІ предметний тест з обліку та фінансів ТЗНК

072 Фінанси, банківська справа та страхування ЄВІ предметний тест з обліку та фінансів ТЗНК

073 Менеджмент ЄВІ предметний тест з управління та адміністрування ТЗНК

075 Маркетинг ЄВІ предметний тест з управління та адміністрування ТЗНК

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ЄВІ предметний тест з управління та адміністрування ТЗНК

08 Право 081 Право ЄВІ предметний тест з права та міжнародного права ТЗНК

28

Публічне 

управління та 

адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування ЄВІ один з предметних тестів на вибір вступника ТЗНК

29
Міжнародні

відносини

291
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії
ЄВІ предметний тест з політології та міжнародних відносин ТЗНК

292 Міжнародні економічні відносини ЄВІ предметний тест з економіки та міжнародної економіки ТЗНК

293 Міжнародне право ЄВІ предметний тест з права та міжнародного права ТЗНК

* Інформацію надано відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE37164.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE37164.html


Згідно з Умовами прийому

на навчання для здобуття вищої

освіти у 2022 році дійсними будуть

результати ЄВІ 2020-2022 років,

ЄФВВ – 2022 року

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE37164.html


РЕЄСТРАЦІЯ

Реєстрація для проходження ЄВІ

та/або ЄФВВ триватиме з 26.04.2022

до 17.05.2022 включно.

Реєстрацію здійснюватимуть

приймальні комісії закладів вищої

освіти. Докладніше…

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


КАЛЕНДАР

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ*

ТЗНК 20.06.2022

ЄВІ 22.06.2022

Економіка та міжнародна економіка 

(предметний тест)
24.06.2022

Право та міжнародне право 

(предметний тест)

Облік та фінанси (предметний тест)

29.06.2022

Політологія та міжнародні відносини 

(предметний тест)

Психологія та соціологія (предметний 

тест)

Управління та адміністрування

(предметний тест)
01.07.2022

* Якщо особа вияве бажання складати більше одного предметного тесту,
а тести проводитимуться в один день, то під час реєстрації їй необхідно
обрати, який тест складати в основну, а який – у додаткову сесію



КАБІНЕТ УЧАСНИКА 
ЄФВВ/ЄВІ

Для кожного учасника, який

отримав екзаменаційний листок, на сайті

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

Інформація про пункт тестування,

у якому вступник проходитиме ЄВІ

та/або ЄФВВ, зміну основної сесії

єдиного вступного іспиту, а також

про дату та час проведеня іспиту,

зазначається в запрошенні-перепустці,

що розміщується на інформаційній

сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ»,

не пізніше 06.06.2022.

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


Розміщення на інформаційних сторінках

«Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ»

результатів ЄВІ та ЄФВВ:

ТЗНК до 04.07.2022

ЄВІ до 06.07.2022

Економіка та міжнародна 

економіка (предметний тест)
до 07.07.2022

Право та міжнародне право 

(предметний тест)

Облік та фінанси 

(предметний тест)

до 11.07.2022
Політологія та міжнародні 

відносини (предметний тест)

Психологія та соціологія 

(предметний тест)

Управління та адміністрування 

(предметний тест)
до 12.07.2022

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


Додаткова
та спеціальна сесії

Додаткова сесія відбудеться у термін

з 11.07.2022 до 15.07.2022 (графік буде

оприлюднено не пізніше 26.04.2022). Результати

додаткової сесії вступних випробувань буде

розміщено на інформаційних сторінках «Кабінет

учасника ЄФВВ/ЄВІ» до 21.07.2022.

Спеціально організована сесія єдиного вступного

іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних

та/або юридичних осіб у терміни, встановлені

Міністерством освіти і науки України. Оголошення

вартості послуги із проведення спеціально

організованої сесії ЄВІ відбудеться до 20.07.2022.

Реєстрація вступників для участі у спецсесії ЄВІ

триватиме з 26.07.2022 до 04.08.2022. Спецсесію

ЄВІ буде проведено – 10.09.2022. Результати буде

оголошено не пізніше 19.09.2022.

https://zno.testportal.com.ua/master/login
https://testportal.gov.ua/spetsialno-organizovana-sesiya-yedynogo-vstupnogo-ispytu/


Бажаємо успіхів!

Усю необхідну інформацію

щодо ЄВІ та ЄФВВ

можна отримати на сайті

ДпРЦОЯО www.dneprtest.dp.ua

або за телефонами (056) 790–24–99,

(068) 151-16-43 а також у соціальних мережах 

"Facebook" "Дніпропетровський РЦОЯО", 

"Instagram" "ЗНО Дніпро / Запоріжжя",

"Telegram" ЗНО Дніпро / Запоріжжя"

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=827
https://www.facebook.com/zno.dnepr/
https://www.instagram.com/zno_dnepr_official/
https://t.me/zno2019dnepr

