




ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Українського центру  

оцінювання якості освіти 

12.07.2022 №49 

 

Особливості реєстрації для проходження у 2022 році магістерського тесту 

навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту під час 

додаткових, спеціальних сесій 

 

І. Загальні положення 

 

1. Ці особливості визначають категорії осіб, які мають право взяти участь  

у магістерському тесті навчальної компетентності та/або магістерському 

комплексному тесті під час додаткових і спеціальних сесій (далі – вступники), а 

також механізм їх реєстрації для участі в додаткових і спеціальних сесіях. 

2. Для участі в додаткових та/або спеціальних сесіях вступники мають 

подати для розгляду заяву щодо участі в додатковій або спеціальній сесії 

магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського 

комплексного тесту (далі – Заява щодо участі) до регіонального центру 

оцінювання якості освіти (далі – регіональний центр), на території 

обслуговування якого розміщено заклади вищої освіти (їх структурні 

підрозділи), що здійснили реєстрацію цих вступників для участі в 

магістерському тесті навчальної компетентності та/або магістерському 

комплексному тесті, надіславши її на електронну адресу відповідного 

регіонального центру (додаток 1). 

 
 

ІІ. Особливості реєстрації для участі в додаткових сесіях 

магістерського тесту навчальної компетентності та/або магістерського 

комплексного тесту 

 

1. Участь у додаткових сесіях можуть узяти вступники, яких було 

зареєстровано для проходження магістерського тесту навчальної 

компетентності або магістерського комплексного тесту (далі – вступне 

випробування), але які з поважних причин не змогли: 

1) взяти участі в основній сесії вступного випробування; 

2) завершити виконання тесту під час основної сесії вступного 

випробування (через різке погіршення стану здоров’я вступника або дострокове 

припинення виконання тесту в тимчасовому екзаменаційному центрі внаслідок 

виникнення нестандартних ситуацій (обставин, що можуть становити загрозу 

для життя та здоров’я вступників, або через неможливість створення належних 

умов для виконання завдань вступних випробувань тощо)). 

 

2. Для участі в додатковій сесії вступного випробування вступники, 

зазначені в підпункті 1 пункту 1 цього розділу, повинні в період  
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із 22 до 26 серпня подати Заяву щодо участі за формою, наведеною в додатку 2, 

до відповідного регіонального центру.  

 

3. Для участі в додатковій сесії вступного випробування вступники, 

зазначені в підпункті 2 пункту 1 цього розділу, повинні протягом трьох 

календарних днів з дня проведення основної сесії вступного випробування 

(включаючи день проведення) подати до відповідного регіонального центру 

Заяву щодо участі за формою, наведеною в додатку 3. 

Вступники, зазначені в підпункті 2 пункту 1 цього розділу, можуть також 

подати Заяву щодо участі відповідальному за тимчасовий екзаменаційний центр 

у день проведення основної сесії вступного випробування в тимчасовому 

екзаменаційному центрі.  

 

4. У Заяві щодо участі має бути зазначено назву населеного пункту, де 

вступник бажає пройти вступне випробування під час проведення додаткових 

сесій, вибраного з переліків населених пунктів, на території яких буде створено 

тимчасові екзаменаційні центри для проведення додаткових сесій 

магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного 

тесту (додатки 4, 5). 

 

5. Регіональний центр здійснює розгляд поданих Заяв щодо участі в період  

із 24 до 31 серпня.  

За результатами розгляду: 

на інформаційних сторінках «Кабінет учасника вступних випробувань до 

магістратури» Український центр оцінювання якості освіти розміщує 

запрошення для участі в додатковій сесії вступного випробування (не пізніше 

ніж за три календарних дні до проведення вступного випробування) – 

вступникам, щодо яких прийнято рішення про допуск до участі в додатковій 

сесії вступного випробування; 

регіональний центр надсилає лист про відмову в реєстрації для участі  

в додатковій сесії вступного випробування на адресу, зазначену в Заяві щодо 

участі, – вступникам, щодо яких прийнято рішення про відмову в реєстрації для 

участі в додатковій сесії вступного випробування. 

 

6. Вступникам, щодо яких прийнято рішення про допуск до участі в 

додаткових сесіях вступного випробування та які взяли участь у них, результат, 

отриманий за підсумками участі в основній сесії, анулюють. 

 

 

ІІІ. Особливості реєстрації для участі в спеціальних сесіях 

магістерського тесту навчальної компетентності та/або магістерського 

комплексного тесту 

 

1. Участь у спеціальних сесіях вступного випробування можуть узяти 

вступники, яких: 
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1) було зареєстровано для проходження вступного випробування у період з 

27 червня 2022 року до 18 липня 2022 року, але які з поважних причин не 

змогли: 

взяти участі в основній та/або додатковій сесії вступного випробування;  

завершити виконання тесту під час основної та/або додаткової сесії 

вступного випробування (через різке погіршення стану здоров’я вступників або 

дострокове припинення виконання тесту в тимчасовому екзаменаційному 

центрі внаслідок виникнення нестандартних ситуацій (обставин, що можуть 

становити загрозу для життя та здоров’я вступників, або через неможливість 

створення належних умов для виконання завдань вступних випробувань тощо)); 

2) було зареєстровано для проходження вступного випробування 

19 вересня 2022 року. 

 

2. Для участі в спеціальній сесії вступного випробування вступники, 

зазначені в абзаці другому підпункту 1 пункту 1 цього розділу, повинні в період 

із 07 до 11 вересня подати до відповідного регіонального центру Заяву щодо 

участі за формою, наведеною в додатку 2.  

 

3. Для участі в спеціальній сесії вступного випробування вступники, 

зазначені в абзаці третьому підпункту 1 пункту 1 цього розділу, повинні в 

період із 07 до 11 вересня подати до відповідного регіонального центру Заяву 

щодо участі за формою, наведеною в додатку 3. 

Вступники, зазначені в абзаці третьому підпункту 1 пункту 1 цього розділу, 

можуть подати Заяву щодо участі відповідальному за тимчасовий 

екзаменаційний центр в тимчасовому екзаменаційному центрі у день 

проведення: 

основної сесії вступного випробування – якщо не завершили роботу під час 

основної сесії; 

додаткової сесії вступного випробування – якщо не завершили роботу під 

час додаткової сесії.  

 

4. У Заяві щодо участі має бути зазначено назву населеного пункту, де 

вступник бажає пройти вступне випробування під час проведення спеціальних 

сесій, вибраного з переліків населених пунктів, на території яких буде створено 

тимчасові екзаменаційні центри для проведення спеціальних сесій 

магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського 

комплексного тесту (додатки 6, 7). 

 

5. Регіональний центр здійснює розгляд поданих Заяв щодо участі в період 

із 12 до 16 вересня.  

За результатами розгляду: 

на інформаційних сторінках «Кабінет учасника вступних випробувань до 

магістратури» Український центр оцінювання якості освіти розміщує 

запрошення для участі в спеціальній сесії вступного випробування (не пізніше 

ніж за три календарних дні до проведення вступного випробування) – 
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вступникам, щодо яких прийнято рішення про допуск до участі в спеціальній 

сесії вступного випробування; 

регіональний центр надсилає лист про відмову в реєстрації для участі  

в спеціальній сесії вступного випробування на адресу, зазначену в Заяві щодо 

участі, – вступникам, щодо яких прийнято рішення про відмову в реєстрації для 

участі в спеціальній сесії вступного випробування. 
 

6. Вступникам, щодо яких прийнято рішення про допуск до участі в 

спеціальних сесіях вступного випробування та які взяли участь у них, 

результат, отриманий за підсумками участі в основній та/або додатковій сесії, 

анулюють. 

{розділ ІІІ у редакції наказу Українського центру оцінювання якості освіти 

від 30 серпня 2022 року №71} 

 

 

Заступник директора         Наталія ЮР 

 

 

  



Додаток 1  

до Особливостей реєстрації для 

проходження у 2022 році 

магістерського тесту навчальної 

компетентності та магістерського 

комплексного тесту під час 

додаткових, спеціальних сесій 

(пункт 2 розділу І) 
 

 

Інформація про електронні пошти регіональних центрів оцінювання якості 

освіти для надсилання вступниками заяв для участі  

у додаткових / спеціальних сесіях магістерського тесту навчальних 

компетентностей та магістерського комплексного тесту 

 

№ 

з/п 

Регіональний  

центр оцінювання 

якості освіти 

Регіон де розміщено заклад 

вищої освіти (його 

структурний підрозділ), що 

здійснив реєстрацію 

вступника для участі у 

магістерському тесті 

навчальної компетентності 

та/або магістерському 

комплексному тесті 

Електронна адреса 

1 Вінницький 
Вінницька, Житомирська, 

Хмельницька області 
vintest@vn.testportal.gov.ua 

2 Дніпропетровський 
Дніпропетровська, 

Запорізька області 
registration@dp.testportal.gov.ua 

3 Донецький  Донецька, Луганська області pzno@test.dn.ua 

4 
Івано-

Франківський 

Закарпатська,  

Івано-Франківська, 

Чернівецька,  

Тернопільська області 

reg@test.if.ua 

5 Київський 

Київська, Черкаська, 

Чернігівська області, 

м. Київ 

it@kv.testportal.gov.ua 

6 Львівський 
Волинська, Львівська,  

Рівненська області 
lvivtest@lv.testportal.gov.ua 

7 Одеський 

Кіровоградська, 

Миколаївська, 

Одеська області 

it@od.testportal.gov.ua 

8 Харківський 

Харківська,  

Полтавська,  

Сумська області 

org_metod@zno-kharkiv.org.ua 

9 Херсонський 

Автономна Республіка Крим, 

м. Севастополь,  

Херсонська область 

med@testportal.gov.ua 

 

http://test.dn.ua/


Додаток 2  

до Особливостей реєстрації для 

проходження у 2022 році 

магістерського тесту навчальної 

компетентності та магістерського 

комплексного тесту під час 

додаткових, спеціальних сесій 

(пункт 2 розділу ІІ, пункт 3  

розділу ІІІ) 

 

_________________ регіональний 

центр оцінювання якості освіти 

_____________________________ 
(власне ім’я) 

_____________________________ 
(по батькові (за наявності)) 

_____________________________ 
(прізвище) 

_____________________________ 
(контактний номер телефону) 

_____________________________ 
(адреса для надсилання офіційної 

кореспонденції) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
(електронна пошта) 

_____________________________ 
(номер екзаменаційного листка) 

 

Заява 

 

Прошу надати мені можливість пройти ___________________________ 
(МТНК або МКТ, вписати потрібне) 

у місті ______________________ під час _______________________________  
(вписати назву населеного пункту)   (додаткових або спеціальних, вписати потрібне) 

сесій 2022 року у зв’язку з тим, що я не зміг (не змогла) взяти участі  

в основній та/або додатковій сесії вступних випробувань через 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(зазначити причину, що унеможливила участь в основній та/або додатковій сесії вступних випробувань) 

____________________________________________________________________________________ 

До заяви додаю копію екзаменаційного листка. 

 

 

__________            _________________      ______________________________  
(дата)      (підпис)     (Власне ім’я Прізвище) 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36393.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36393.html


Додаток 3  

до Особливостей реєстрації для 

проходження у 2022 році 

магістерського тесту навчальної 

компетентності та магістерського 

комплексного тесту під час 

додаткових, спеціальних сесій 

(пункт 3 розділу ІІ, пункт 3  

розділу ІІІ) 

 

_____________________________ 
(власне ім’я) 

_____________________________ 
(по батькові (за наявності)) 

_____________________________ 
(прізвище) 

_____________________________ 
(контактний номер телефону) 

_____________________________ 
(адреса для надсилання офіційної 

кореспонденції) 

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________ 
(електронна пошта) 

_____________________________ 
(номер екзаменаційного листка) 

 

 

Заява 

 

Прошу надати мені можливість пройти ___________________________ 
(МТНК або МКТ, вписати потрібне) 

у місті ______________________ під час _______________________________ 
(вписати назву населеного пункту)   (додаткових або спеціальних, вписати потрібне) 

сесій 2022 року у зв’язку з тим, що я не зміг (не змогла) завершити 

проходження тесту __________________ _____________ через ___________ 
                             (дата проведення)                (зміна)  

__________________________________________________________________ 
(різке погіршення стану здоров’я/виникнення обставин, що можуть становити загрозу для життя та здоров’я/ 

неможливість створення належних умов для виконання завдань вступного випробування, вписати потрібне) 

_____________________________________________________________________________________ 

Повідомлений(-а), що в разі участі в додатковій / спеціальній сесії 

вступного випробування результат основної / додаткової сесії вступного 

випробування буде анульовано. 
 

__________            _________________      ______________________________  
(дата)      (підпис)     (Власне ім’я Прізвище) 

{додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Українського центру 

оцінювання якості освіти від 30 серпня 2022 року №71} 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36393.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36393.html


Додаток 4  

до Особливостей реєстрації для 

проходження у 2022 році 

магістерського тесту навчальної 

компетентності та магістерського 

комплексного тесту під час 

додаткових, спеціальних сесій 

(пункт 4 розділу ІІ) 

 

 

Перелік населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові 

екзаменаційні центри для проведення додаткових сесій магістерського 

тесту навчальної компетентності 

 

 

1. Вінницька область: 
місто Вінниця (Вінницький район, Вінницька ОТГ). 

2. Волинська область: 

місто Луцьк (Луцький район, Луцька ОТГ). 

3. Дніпропетровська область: 

1) місто Дніпро (Дніпровський район, Дніпровська ОТГ); 

2) місто Кривий Ріг (Криворізький район, Криворізька ОТГ). 

4. Житомирська область: 

місто Житомир (Житомирський район, Житомирська ОТГ). 
5. Закарпатська область: 

місто Ужгород (Ужгородський район, Ужгородська ОТГ). 

6. Запорізька область: 

місто Запоріжжя (Запорізький район, Запорізька ОТГ). 

7. Івано-Франківська область: 

місто Івано-Франківськ (Івано-Франківський район,  

Івано-Франківська ОТГ). 

8. Київська область: 

1) місто Біла Церква (Білоцерківський район, Білоцерківська ОТГ); 

2) місто Бровари (Броварський район, Броварська ОТГ); 

3) місто Ірпінь (Бучанський район, Ірпінська ОТГ). 

9. Кіровоградська область: 

місто Кропивницький (Кропивницький район, Кропивницька ОТГ). 

10. Львівська область: 

місто Львів (Львівський район, Львівська ОТГ). 

11. Місто Київ. 

12. Миколаївська область: 

місто Первомайськ (Первомайський район, Первомайська ОТГ). 

13. Одеська область: 

місто Одеса (Одеський район, Одеська ОТГ). 

14. Полтавська область: 
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місто Полтава (Полтавський район, Полтавська ОТГ). 

15. Рівненська область: 

місто Рівне (Рівненський район, Рівненська ОТГ). 

16. Сумська область: 

місто Суми (Сумський район, Сумська ОТГ). 

17. Тернопільська область: 

місто Тернопіль (Тернопільський район, Тернопільська ОТГ). 

18. Харківська область: 

місто Харків (Харківський район, Харківська ОТГ). 

19. Хмельницька область: 

місто Хмельницький (Хмельницька область, Хмельницька ОТГ). 

20. Черкаська область: 

місто Черкаси (Черкаський район, Черкаська ОТГ). 

21. Чернівецька область: 

місто Чернівці (Чернівецький район, Чернівецька ОТГ). 

22. Чернігівська область: 

місто Чернігів (Чернігівський район, Чернігівська ОТГ). 
 

 



 
 

Додаток 5  

до Особливостей реєстрації для 

проходження у 2022 році 

магістерського тесту навчальної 

компетентності та магістерського 

комплексного тесту під час 

додаткових, спеціальних сесій 

(пункт 4 розділу ІІ) 

 

 

Перелік населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові 

екзаменаційні центри для проведення додаткових сесій  

магістерського комплексного тесту 

 

 

1. Вінницька область: 
місто Вінниця (Вінницький район, Вінницька ОТГ). 

2. Волинська область: 

місто Луцьк (Луцький район, Луцька ОТГ). 

3. Дніпропетровська область: 

1) місто Дніпро (Дніпровський район, Дніпровська ОТГ); 

2) місто Кривий Ріг (Криворізький район, Криворізька ОТГ). 

4. Житомирська область: 

місто Житомир (Житомирський район, Житомирська ОТГ). 
5. Закарпатська область: 

місто Ужгород (Ужгородський район, Ужгородська ОТГ). 

6. Запорізька область: 

місто Запоріжжя (Запорізький район, Запорізька ОТГ). 

7. Івано-Франківська область: 

місто Івано-Франківськ (Івано-Франківський район,  

Івано-Франківська ОТГ). 

8. Київська область: 

місто Ірпінь (Бучанський район, Ірпінська ОТГ). 

9. Кіровоградська область: 

місто Кропивницький (Кропивницький район, Кропивницька ОТГ). 

10. Львівська область: 

місто Львів (Львівський район, Львівська ОТГ). 

11. Місто Київ. 

12. Миколаївська область: 

місто Первомайськ (Первомайський район, Первомайська ОТГ). 

13. Одеська область: 

місто Одеса (Одеський район, Одеська ОТГ). 

14. Полтавська область: 

місто Полтава (Полтавський район, Полтавська ОТГ). 

15. Рівненська область: 
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місто Рівне (Рівненський район, Рівненська ОТГ). 

16. Сумська область: 

місто Суми (Сумський район, Сумська ОТГ). 

17. Тернопільська область: 

місто Тернопіль (Тернопільський район, Тернопільська ОТГ). 

18. Харківська область: 

місто Харків (Харківський район, Харківська ОТГ). 

19. Хмельницька область: 

місто Хмельницький (Хмельницька область, Хмельницька ОТГ). 

20. Черкаська область: 

місто Черкаси (Черкаський район, Черкаська ОТГ). 

21. Чернівецька область: 

місто Чернівці (Чернівецький район, Чернівецька ОТГ). 

22. Чернігівська область: 

місто Чернігів (Чернігівський район, Чернігівська ОТГ). 
 

 



Додаток 6  

до Особливостей реєстрації для 

проходження у 2022 році 

магістерського тесту навчальної 

компетентності та магістерського 

комплексного тесту під час 

додаткових, спеціальних сесій 

(пункт 4 розділу ІІІ) 

 

 

Перелік населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові 

екзаменаційні центри для проведення спеціальних сесій магістерського 

тесту навчальної компетентності 
 

1. Вінницька область: 
місто Вінниця (Вінницький район, Вінницька ОТГ). 

2. Волинська область: 

місто Луцьк (Луцький район, Луцька ОТГ). 

3. Дніпропетровська область: 

1) місто Дніпро (Дніпровський район, Дніпровська ОТГ); 

2) місто Кривий Ріг (Криворізький район, Криворізька ОТГ). 

4. Житомирська область: 

місто Житомир (Житомирський район, Житомирська ОТГ). 
5. Закарпатська область: 

місто Ужгород (Ужгородський район, Ужгородська ОТГ). 

6. Запорізька область: 

місто Запоріжжя (Запорізький район, Запорізька ОТГ). 

7. Івано-Франківська область: 

місто Івано-Франківськ (Івано-Франківський район,  

Івано-Франківська ОТГ). 

8. Кіровоградська область: 

місто Кропивницький (Кропивницький район, Кропивницька ОТГ). 

9. Львівська область: 

місто Львів (Львівський район, Львівська ОТГ). 

10. Місто Київ. 

11. Миколаївська область: 

місто Первомайськ (Первомайський район, Первомайська ОТГ). 

12. Одеська область: 

місто Одеса (Одеський район, Одеська ОТГ). 

13. Полтавська область: 

місто Полтава (Полтавський район, Полтавська ОТГ). 

14. Рівненська область: 

місто Рівне (Рівненський район, Рівненська ОТГ). 

15. Сумська область: 

місто Суми (Сумський район, Сумська ОТГ). 

16. Тернопільська область: 
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місто Тернопіль (Тернопільський район, Тернопільська ОТГ). 

17. Харківська область: 

місто Харків (Харківський район, Харківська ОТГ). 

18. Хмельницька область: 

місто Хмельницький (Хмельницька область, Хмельницька ОТГ). 

19. Черкаська область: 

місто Черкаси (Черкаський район, Черкаська ОТГ). 

20. Чернівецька область: 

місто Чернівці (Чернівецький район, Чернівецька ОТГ). 

21. Чернігівська область: 

місто Чернігів (Чернігівський район, Чернігівська ОТГ). 

 



Додаток 7  

до Особливостей реєстрації для 

проходження у 2022 році 

магістерського тесту навчальної 

компетентності та магістерського 

комплексного тесту під час 

додаткових, спеціальних сесій 

(пункт 4 розділу ІІІ) 

 

 

Перелік населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові 

екзаменаційні центри для проведення спеціальних сесій  

магістерського комплексного тесту 
 

1. Вінницька область: 
місто Вінниця (Вінницький район, Вінницька ОТГ). 

2. Волинська область: 

місто Луцьк (Луцький район, Луцька ОТГ). 

3. Дніпропетровська область: 

1) місто Дніпро (Дніпровський район, Дніпровська ОТГ); 

2) місто Кривий Ріг (Криворізький район, Криворізька ОТГ). 

4. Житомирська область: 

місто Житомир (Житомирський район, Житомирська ОТГ). 
5. Закарпатська область: 

місто Ужгород (Ужгородський район, Ужгородська ОТГ). 

6. Запорізька область: 

місто Запоріжжя (Запорізький район, Запорізька ОТГ). 

7. Івано-Франківська область: 

місто Івано-Франківськ (Івано-Франківський район,  

Івано-Франківська ОТГ). 

8. Кіровоградська область: 

місто Кропивницький (Кропивницький район, Кропивницька ОТГ). 

9. Львівська область: 

місто Львів (Львівський район, Львівська ОТГ). 

10. Місто Київ. 

11. Миколаївська область: 

місто Первомайськ (Первомайський район, Первомайська ОТГ). 

12. Одеська область: 

місто Одеса (Одеський район, Одеська ОТГ). 

13. Полтавська область: 

місто Полтава (Полтавський район, Полтавська ОТГ). 

14. Рівненська область: 

місто Рівне (Рівненський район, Рівненська ОТГ). 

15. Сумська область: 

місто Суми (Сумський район, Сумська ОТГ). 

16. Тернопільська область: 
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місто Тернопіль (Тернопільський район, Тернопільська ОТГ). 

17. Харківська область: 

місто Харків (Харківський район, Харківська ОТГ). 

18. Хмельницька область: 

місто Хмельницький (Хмельницька область, Хмельницька ОТГ). 

19. Черкаська область: 

місто Черкаси (Черкаський район, Черкаська ОТГ). 

20. Чернівецька область: 

місто Чернівці (Чернівецький район, Чернівецька ОТГ). 

21. Чернігівська область: 

місто Чернігів (Чернігівський район, Чернігівська ОТГ). 

 


