


юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101-0104, 0201-

0203, 0206, 0301-0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702; 

вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 2020 року. 

3. Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на 

основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти проходить у 

формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених 

Правилами Прийому), складеного у 2020 та 2021 роках, та фахового вступного 

випробування, складеного в рік вступу з урахуванням середнього балу диплома про 

здобутий раніше ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень). 

4. Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які згідно з Правилами 

прийому до ДВНЗ УДХТУ передбачають складання єдиного вступного іспиту, 

вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, складеного у 

2020 та 2021 роках, або скласти відповідний вступний іспит (іноземна мова - 

англійська) у ДВНЗ УДХТУ. 

5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в ДВНЗ 

УДХТУ на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний 

ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або 

місцевого бюджету. 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або ступінь 

магістра за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб. 

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою 

спеціальністю у ДВНЗ УДХТУ: 

якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи 

посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується 

висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених 

законом; 

якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) 

замовником відповідно до законодавства. 

6. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої 

освіти подають заяви в електронній формі, окрім визначених випадків. Заява в 

електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в 

режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією ДВНЗ УДХТУ у порядку, 

визначеному законодавством. ДВНЗ УДХТУ створює консультаційні центри при 

приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в 

електронній формі;  

Вступник подає заяву у паперовій формі у випадках: 

для реалізації права на вступ за результатами вступного іспиту з іноземної 

мови (англійська), замість ЄВІ, у ДВНЗ УДХТУ та/або квотою для іноземців 

відповідно до Правил Прийому; 

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти 

відповідно до Правил Прийому; 

для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Правил 

Прийому; 

за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по 

батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про 



здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого 

відбувається вступ; 

у разі подання іноземного документа про освіту; 

у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно 

проживають в Україні; 

у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного 

рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в 

ЄДЕБО; 

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії 

ДВНЗ УДХТУ. 

Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного та регіонального 

замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. 

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії ДВНЗ 

УДХТУ. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа 

приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. 

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов 

вступу для участі в конкурсі за результатами вступного іспиту з іноземної мови 

(англійська), замість ЄВІ, під час вступу на здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня бакалавра, вступник подає особисто під час подання документів у 

паперовій формі у визначені терміни. Не подані своєчасно документи 

унеможливлюють їх реалізацію. 

7. Строки прийому заяв і документів, проведення вступних іспитів з 

іноземної мови, фахових вступних випробувань, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання вступників на основі ступеня бакалавра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра) для здобуття ступеня 

магістра, зазначені у Правилах прийому до ДВНЗ УДХТУ. 

8. Для іноземних вступників, які приймаються на навчання до ДВНЗ УДХТУ 

на ступень магістра обов’язковим є складання фахового вступного випробування 

та іспиту з української (російської) мови як іноземної. 

9. Програми фахових вступних випробувань формуються випусковими 

кафедрами, вступного іспиту з іноземної мови – відповідно до програми єдиного 

вступного іспиту з іноземних мов відповідною кафедрою.  

Білети повинні містити таку кількість питань, щоб можна було оцінити 

рівень знань та вмінь вступника. Результати фахових вступних випробувань 

оцінюються за 200-бальною шкалою. 

Тривалість проведення фахового вступного випробування, вступного іспиту 

з іноземної мови встановлюється відповідно до норми, яка вказується в Програмі 

відповідного випробування (іспиту). 

10. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні 

випробування у визначений розкладом час, до участі у конкурсі не допускаються.  

Особи, які не отримали необхідну мінімальну кількість балів для одержання 

сертифікату з єдиного вступного іспиту з іноземної мови, фахового вступного 

випробування, а саме 100 балів, до участі у конкурсі не допускаються. 

11. Конкурсний відбір магістрів здійснюється за результатами рейтингу в 

межах факультету (за спеціальностями або акредитованими освітніми програмами).  



Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра конкурсний бал 

розраховується за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1 * ПІ + К2 * П2 + ПЗ 

де ПІ  оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови  у формі тесту з 

іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного 

випробування з іноземної мови (англійська) у випадках передбаченими цими 

Правилами (за шкалою від 100 до 200 балів), 

П2  оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 

балів), 

ПЗ  оцінка за середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 0 до 20 

балів); 

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, встановлюються ДВНЗ УДХТУ. К1 

дорівнює 0,25; К2 – 0,75. Сума коефіцієнтів К1, К2, для кожної конкурсної пропозиції 

дорівнює 1. 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на базі здобутого 

ступеня магістра або освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліста:  

Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування (за 

200-бальною шкалою), вступного іспиту з іноземної мови, англійська (за 200-бальною 

шкалою), конкурсної рейтингової оцінки (за 20-бальною шкалою). 

12. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра. 

13. Апеляції після отримання результатів фахового вступного випробування 

та вступного іспиту з іноземної мови розглядає апеляційна комісія ДВНЗ УДХТУ, 

склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора. 

14. Зарахування здійснюється згідно з Правилами прийому до Державного 

вищого навчального закладу „Український державний хіміко-технологічний 

університет”. 

 


