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На № від

Керівникам закладів вищої освіти

Щодо підготовки до проведення 
єдиного вступного іспиту та 
єдиного фахового вступного 
випробування для вступу для 
здобуття ступеня магістра в 2019 році

Шановні колеги!

Відповідно до пунктів 5, 6 розділу V Умов прийому на навчання до 
закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за 
№ 1456/32908, із 13 травня 2019 року розпочинається реєстрація осіб, які 
бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття 
ступеня магістра за спеціальностями 027 «Музеєзнавство, 
пам’яткознавство», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура 
і мистецтво», спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім 
спеціальності 035 «Філологія»), спеціальностями галузей знань 
04 «Богослов’я», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 
07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні 
технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та 
адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (далі -  реєстрація).

Закладам вищої освіти, які здійснюватимуть прийом на навчання для 
здобуття ступеня магістра за вказаними вище спеціальностями, необхідно 
визначити працівників, відповідальних за реєстрацію, та до 24 квітня 
2019 року надіслати інформацію за формою, поданою в додатку 1, до 
відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (інформацію
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про регіональні центри оцінювання якості освіти та зони їх обслуговування 
подано в додатку 2).

Для проведення реєстрації та формування екзаменаційних листків на 
офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти 
створюються сторінки закладів вищої освіти, що здійснюватимуть прийом 
на навчання для здобуття ступеня магістра за вказаними вище 
спеціальностями. Регіональними центрами оцінювання якості освіти до 
03 травня 2019 року буде надано відповідальним за реєстрацію працівникам 
логін і пароль, необхідні для здійснення доступу до сторінки закладу освіти, 
на якій також розміщуватимуться інструктивні матеріали щодо проведення 
реєстрації.

Цю С. О. 4860967



Додаток 1
до листа Українського центру 
оцінювання якості освіти 
від^  & /, 2019 року № і

Інформація про заклад освіти, який у 2019 році здійснюватиме прийом на навчання для 
здобуття ступеня магістра за спеціальностями 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальностями галузей знань

03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), спеціальностями галузей знань
04 «Богослов’я», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та 

адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування»,
28 «Публічне управління та адміністрування»,

29 «Міжнародні відносини»

Найменування закладу освіти
Тип закладу освіти
Форма власності
Код ЄДРПОУ
Підпорядкування

Адреса закладу освіти:
поштовий індекс
регіон
місто/район області
населений пункт/район міста
тип вулиці
назва вулиці
будинок

Контакти закладу освіти:
адреса електронної пошти закладу освіти
номер телефону закладу освіти

Відомості про керівника закладу освіти:
прізвище
ім’я
по батькові
робочий телефон

Відомості про працівника, відповідального за реєстрацію:
прізвище
ім’я
по батькові
посада
контактний телефон
адреса електронної пошти



Додаток 2
до листа Українського центру 
оцінювання якості освіти 
від 03. 2019 року №,

Інформація про регіональні центри оцінювання якості освіти

№
з/п

Регіональний 
центр оцінювання 

якості освіти

Регіон
обслуговування Поштова адреса

Прізвище, ім’я 
та по батькові 

директора

Контактний
телефон Електронна адреса

1 Вінницький
Вінницька,

Житомирська,
Хмельницька

області

вул. Київська, 46, 
м. Вінниця, 21009

Кузьменко
Геннадій
Іванович

0432-65-65-35 vintest@vn.testportal.gov.ua

2 Дніпропетровський Дніпропетровська, 
Запорізька області

вул. Новоселівська, 
27, м. Дніпро, 49083

Горбенко-
Хвастунова

Марина
Михайлівна

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

3
Донецький 
(тимчасово 

розташований в 
м. Слов’янськ)

Донецька, 
Луганська області

вул. Добровольського, 
1, м. Слов’янськ, 

84122

Власов
Володимир

Володимирович
06264-2-02-58 info@dn.testportal.gov.ua

4 Івано-
Франківський

Івано-
Франківська,
Чернівецька,
Закарпатська,
Тернопільська

області

вул. Бандери, 1, 
м. Івано-Франківськ,

76018

Томенчук
Богдан

Михайлович
0342-75-09-75 if@if.testportal.gov.ua

5 Київський

м. Київ, 
Київська, 

Черкаська, 
Чернігівська 

області

вул. Міста Шалетт, 
1А, м. Київ, 02192

Сакаєва
Світлана

Вікторівна

044-543-89-80
044-360-70-04 krczno@kv.testportal.gov.ua
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2 Продовження додатка 2

№
з/п

Регіональний 
центр оцінювання 

якості освіти

Регіон
обслуговування Поштова адреса

Прізвище, ім’я 
та по батькові 

директора

Контактний
телефон Електронна адреса

6 Львівський
Львівська, 
Рівненська, 

Волинська області

вул. Шевченка, 116, 
корп. 2, м. Львів, 

79039

Середяк
Лариса

Володимирівна
032-231-49-83 lvivtest@lv.testportal.gov.ua

7 Одеський
Одеська,

Кіровоградська
області

вул. Академіка 
Корольова, 26, 
м Одеса, 65114

Анісімов
Анатолій
Юрійович

048-784-69-95 rc.odesa@od.testportal.gov.ua

8 Харківський
Харківська, 
Полтавська, 

Сумська області

майдан Свободи, 6, 
кімн. 463, м. Харків, 

61022

Сидоренко
Олександр
Леонідович

057-705-07-37 office@zno-kharkiv.org.ua

9 Херсонський

Херсонська, 
Миколаївська 

області, 
Автономна 

Республіка Крим, 
місто Севастополь

вул. Потьомкінська, 
96, м. Херсон, 73026

Кирпенко
Максим

Юрійович
0552-46-00-55 гс.кЬег8оп@кг Девірогіа!. gov.ua
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