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ЗАТВЕРДЖУЮ

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації прийому на навчання осіб, які вступають для здобуття 
ступеня магістра у 2022 році

1. У конкурсному відборі на навчання за освітньо-професійною та освітньо- 
науковою програмою магістра мають право браги участь особи, які здобули 
ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), 
незалежно від джерел фінансування та форм здобуття освіти за умови успішного 
проходження вступних випробувань.

2. Для конкурсного відбору осіб для здобуття ступеня магістра, зараховуються:
1) для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки», 07 «Управління та адміністрування»:
результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВ1 )у формі тесту з 

іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), складовими 

якого є предметний тест та тест загальної навчальної компетентності (далі - ТЗНК);
2) для вступу на інші спеціальності:
результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної 

мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
результати фахового вступного випробування складеного в ДВНЗ УДХТУ.
Особам, які у рік вступу складали єдиний державний кваліфікаційний іспит на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з відповідної спеціальності відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 19 'гравия 202 і року № 497 «Про 
атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на 
першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту», результат цього іспиту зараховується в якості 
результату фахового вступного випробування.

3. Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей 
галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та 
адміністрування» беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних 
іспитів у закладі вищої освіти (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та 
єдиного фахового вступного випробування) та під час вступу на навчання для 
здобуття ступеня магістра за усіма іншими спеціальностями (замість єдиного 
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вступного іспиту з іноземної мови). Вище зазначені спеціальні умови вступу мають 
наступні категорії:

особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті та/або єдиному 
фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у 
Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для 
проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом 
Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 
29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 
27 1 грудня 2016 року за№ 1707/29837;

особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового 
вступного випробування потребують створення 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- 
0105, 0201-0203, 0206, 0301-0306, 0401, 0501, 0601,0701, 0702;

вступники, звільнені з усіх видів військової служби починаючи з 01 квітня 2022 
року.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов 
вступу для участі в конкурсі за результатами вступного іспиту з іноземної мови 
(англійська), замість ЄВІ, та/або за результатами фахового вступного іспиту замість 
ЄФВВ для спеціальності галузей знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», 
07 «Управління та адміністрування» під час вступу на здобуття ступеня магістра на 
основі здобутого ступеня бакалавра, вступник подає особисто під час заяви. Не подані 
своєчасно документи унеможливлюють їх реалізацію.

4. Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які передбачають складання єдиного 
вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування, вступники на 
основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх 
вибором або подати результат(-и) єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового 
вступного випробування, або скласти відповідний вступний іспит у ДВІ 13 УДХТУ.

5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в /(ВИЗ 
УДХТУ на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний 
ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або 
місцевого бюджету.

6. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня витої 
освіти подають заяви 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, та ЄФВВ для спеціальності галузей знань: 05 
«Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 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;

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по 
батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному 
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документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного 
оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення:
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.

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.

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 УДХ'1 У.

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 та оприлюднюються на вебсайті.

Тривалість проведення фахового вступного випробування, вступного іспиту 
з іноземної мови встановлюється відповідно до норми, яка вказується в Програмі 
відповідного випробування (іспиту).

Білети повинні містити таку кількість питань, щоб можна було оцінити 
рівень знань та вмінь вступника. Результати фахових вступних випробувань 
оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються 
кафедрою іноземних мов відповідно до програми єдиного вступного іспиту з 
іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 
здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), 
затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Тестові завдання єдиного фахового вступного випробування укладаються 
випусковими кафедрами спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 
075 «Маркетинг» відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки 
України.

10. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні 
випробування у визначений розкладом час, до участі у конкурсі не допускаються.

Особи, які отримали за вступне випробування менше 100 балів не 
допускаються до наступного іспиту та не беруть участь у конкурсному відборі.

11. Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 
здійснюється:

1) за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 07 
«Управління та адміністрування» здійснюється за результатами вступних 
випробувань на основі конкурсного балу, який розраховуєшся за такою формулою:



(lo.UКонкурсний бал (КБ) = К1 * ПІ + К2 * П2 + КЗ х ПЗ,
де
ПІ - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного 

випробування з іноземної мови у випадках, передбачених Правилами прийому (за 
шкалою від 100 до 200 балів)

П2 - оцінка предметного блоку єдиного фахового вступного випробування (за 
шкалою від 100 до 200 балів),

ПЗ - оцінка блоку ТЗНК єдиного фахового вступного випробування (за шкалою 
від 100 до 200 балів);

К1, К2, КЗ - невід’ємні вагові коефіцієнти KI. К2, встановлюються ДВНЗ 
УДХТУ. К1 дорівнює 0,3, К2 - 0,3, КЗ - 0,4. Сума коефіцієнтів KI, К2, для кожної 
конкурсної пропозиції дорівнює 1.

2) за іншими спеціальностями здійснюється в межах факультету за 
спеціальностями або акредитованими освітніми програмами (на основі рейтингу) за 
результатами вступних випробувань на основі конкурсного балу, який 
розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 * ПІ + К2 * П2 + ПЗ, (10.2)
де
ПІ - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного 

випробування з іноземної мови у випадках, передбачених Правилами прийому ДВПЗ 
УДХТУ (за шкалою від 100 до 200 балів)

П2 - оцінка фахового вступного випробування /єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з 
відповідної спеціальності, складеного у рік вступу (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 KI, К2, встановлюються ДВПЗ УДХТУ. К1 
дорівнює 0,25, К2 - 0,75. Сума коефіцієнтів KI, К2 для кожної конкурсної пропозиції 
має дорівнювати 1.

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на базі раніше 
здобутого ступеня магістра або освітньо-кваліфікованого рівня спеціаліста за іншою 
спеціальністю:

Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового вступного 
випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), вступного іспиту з іноземної мови, 
англійська (за шкалою від 100 до 200 балів), конкурсної рейтингової оцінки (за 20- 
бальною шкалою) (розраховується за допомогою формули 10.2).

12. Не допускається вступ за пільговими умовами для здобуття ступеня 
магістра.

13. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених ДВНЗ УДХТУ, 
розглядає апеляційна комісія ДВНЗ УДХТУ, склад та порядок роботи якої 
затверджуються наказом ректора.

Апеляційні заяви приймаються секретарем приймальної комісії не пізніше 
наступного робочого дня до 16.00 після оголошення екзаменаційної оцінки згідно з 
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розкладом вступних випробувань в університеті. Апеляції розглядаються на засіданні 
апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання.

Розгляд апеляційних заяв проводиться з метою виявлення об’єктивності 
виставленої оцінки, а не з метою перескладання вступного випробування. Додаткове 
опитування вступника при розгляді апеляції не допускається. Після закінчення 
апеляції згода абітурієнта з виставленою оцінкою фіксується ним у власній заяві. 
Рішення членів апеляційної комісії фіксується в протоколі засідання апеляційної 
комісії і скріплюється підписом голови комісії.

14. Зарахування здійснюється згідно з Правилами прийому до Державного 
вищого навчального закладу „Український державний хіміко-технологічний 
університет”.

Відповідальний секретар 
приймальної комісії О.В. Кучкова


