
До уваги вступників до магістратури Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя! 

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на базі бакалавра 

потрібно скласти Єдине вступне випробування з іноземної мови (ЄВІ). Для 

вступників на спеціальність 081 Право також Єдине фахове вступне 

випробування з права (ЄФВВ) та Тест загальних навчальних правничих 

компетентностей (ТЗНПК). 

 

Реєстрація розпочинається з 9:00 11 травня та закінчується о 18:00 03 

червня 2021 року (саме в цей час працює електронна система реєстрації, 

тож просимо не відкладати реєстрацію на останній день). 

 

Перелік населених пунктів,  

у яких будуть розміщені пункти тестування: 

м. Вінниця 

м. Дніпро 

м. Житомир 

м. Запоріжжя 

м. Івано-Франківськ 

м. Київ 

м. Кропивницький 

м. Луцьк 

м. Львів 

м. Маріуполь 

м. Миколаїв 

м. Одеса 

м. Полтава 

м. Рівне 

м. Сєвєродонецьк 

м. Слов’янськ 

м. Суми 

м. Тернопіль 

м. Ужгород 

м. Харків 

м. Херсон 

м. Хмельницький 

м. Черкаси 

м. Чернівці 

м. Чернігів 

 

Для проведення Єдиного вступного іспиту з англійської мови також 

додатково створені пункти тестування в таких населених пунктах: 

м. Біла Церква (Київська область); 

м. Кременчук (Полтавська область); 



м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область); 

м. Мелітополь (Запорізька область); 

м. Умань (Черкаська область). 

 

Контактні дані для реєстрації вступників 

 

Спеціальність E-mail Контактний 

телефон 

Історико-юридичний факультет 

014 Середня освіта (Історія) akopyan959@gmail.com 098 094 51 02 

032 Історія та археологія 

052 Політологія 

081 Право 

Факультет природничо-географічних і точних наук 

014 Середня освіта (Хімія) 156560@ukr.net 093 116 54 96; 

067 890 33 19 014 Середня освіта (Біологія) 

014 Середня освіта (Географія) 

014 Середня освіта 

(Природничі науки) 

091 Біологія 

102 Хімія 

103 Науки про Землю 

106 Географія 

011 Освітні, педагогічні науки 

(освітньо-професійна 

програма – Освітні 

вимірювання) 

vmbelilovets@gmail.com 068 652 03 53 

014 Середня освіта 

(Математика) 

014 Середня освіта (Фізика) 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

122 Комп’ютерні науки 

Факультет іноземних мов 

014 Середня освіта (Середня 

освіта (Англійська мова і 

література)) 

alexsambur@gmail.com 096 414 35 95 

035.041 Філологія (германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська) 

035.043 Філологія (германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша - німецька) 

Факультет психології та соціальної роботи 



011 Освітні, педагогічні науки 

(освітньо-професійна 

програма – Позашкільна та 

інклюзивна освіта) 

tetyanazdorovets@gmail.com 

zelenyaklm75@gmail.com 

096 065 45 76 

068 814 48 74 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

053 Психологія 

073 Менеджмент 

231 Соціальна робота 

Навчально-науковий інститут філології, перекладу та журналістики 

014 Середня освіта 

(Українська мова і література) 

nagorna.no@gmail.com 097 632 51 81 

014 Середня освіта (Російська 

мова і література) 

035.01 Філологія (українська 

мова та література) 

035.034 Філологія (слов’янські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша - російська) 

Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського 

014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

art.culture@ndu.edu.ua 068 935 87 05 

024 Хореографія 

025 Музичне мистецтво 

 

Враховуючи епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, Приймальна 

комісія здійснює реєстрацію за умови особистої присутності особи, яка бажає 

брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня 

магістра (далі ‒ вступник) (особиста реєстрація) та/або дистанційно 

(дистанційна реєстрація). Реєстрацію здійснює приймальна комісія одного з 

вибраних вступником закладів вищої освіти з метою участі у конкурсному 

відборі для здобуття ступеня вищої освіти магістра.  

 

Якщо вступник бажає взяти участь одночасно у конкурсному відборі на 

навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» та за 

іншими визначеними спеціальностями, він звертається до реєстратора того 

факультету, який здійснює підготовку за спеціальністю 081 «Право». 

 

Для дистанційної реєстрації вступник у терміни, відведені для 

реєстрації, має надіслати на електронну адресу відповідного реєстратора 

скановані копії (фотокопії): 

– заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення 

екзаменаційного листка (далі – анкета) (додаток 1); 

– документа, що посвідчує особу: 



• паспорт; 

• посвідка на постійне проживання в Україні; 

• паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 

• тимчасове посвідчення; 

• паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм; 

• паспорт громадянина України, що не містить безконтактного 

електронного носія; 

– облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків); 

– документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки). 

Якщо прізвище в дипломі та паспорті відрізняються, то додаєте також 

сканкопію свідоцтва про шлюб чи зміну прізвища; 

– довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення 

навчання та отримання диплома в рік вступу (додаток 2) (тільки для осіб, 

які завершують навчання у поточному році у вищих військових 

навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами 

навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО). Обов’язково у 

довідці потрібно вказати тип документа та реквізити (серія та номер), на 

підставі якого особа навчається; 

– медичного висновку за формою первинної облікової документації 

086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання); 

фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із 

зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням 

норм, наведених у пунктах 3 – 7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу 

обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну 

документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи 

спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, 

затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 

жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 

листопада 2019 року за № 1146/34117). 

 

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові. 

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові 

(повністю) та номер облікової картки платника податків. 

 

Звертаємо увагу, що реєстрація здійснюється один раз, тож якщо бажаєте 

вступати на декілька спеціальностей, заяву і сканкопії документів надсилаєте 

лише одному з реєстраторів. 

 

Вступник вважається зареєстрованим після отримання  

екзаменаційного листка!!! 



 

На Вашу електронну адресу надійде відповідь про отримання документів та 

сканована копія екзаменаційного листка. Вступник має перевірити 

інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі 

виявлення помилок звернутися до реєстратора для з’ясування ситуації. 

 

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має 

права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої 

надійшли документи, реєстратор надішле повідомлення про відмову в 

реєстрації із зазначенням причини відмови. 

 

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в деканаті відповідного 

факультету та видається вступнику особисто, або ж може бути надісланий 

вступнику засобами поштового зв’язку, у разі якщо вступником зазначено 

про таку необхідність у Заяві-анкеті. 

 

Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі: 

1) надання вступником недостовірної інформації або надання у процесі 

дистанційної реєстрації неповної інформації, потрібної для здійснення 

реєстрації; 

2) подання документів вступником, який відповідно до вимог 

законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття 

ступеня магістра; 

3) необхідності створення особі для проходження вступних 

випробувань 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. 

 

У разі втрати екзаменаційного листка вступник може отримати його 

дублікат. Для цього йому потрібно звернутися до приймальної комісії, яка 

видала екзаменаційний листок. 

 

Вступник може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши 

перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації. 

Для перереєстрації вступнику необхідно звернутися до приймальної 

комісії, яка його зареєструвала для участі у вступних випробуваннях, а також 

надати раніше виданий екзаменаційний листок, що анулюється. 

Якщо у процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні 

дані – він має надати документ(и), що підтверджують зміну персональних 

даних. 



 

Якщо вступник через певні причини не зможе взяти участі у 

вступному(их) випробуванні(ях) – він повинен не пізніше ніж за три тижні до 

проведення основної сесії відповідного вступного випробування надіслати до 

відповідного регіонального центру раніше отриманий екзаменаційний листок 

і заяву про відмову в реєстрації. 

 

Графік проходження тестувань: 

ЄВІ – 30 червня 

ЄФВВ – 2 липня 

 

Деталі за посиланням: https://testportal.gov.ua/yevi-inozemna-yefvv-pravo/  

https://testportal.gov.ua/yevi-inozemna-yefvv-pravo/

