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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 брати 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. Конкурсний відбір осіб для здобуття ступеня магістра здійснюється 
наступним чином:

2.1 Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 
ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові 
науки», 07 «Управління та адміністрування»:

- результати магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) (або 
результати індивідуальної усної співбесіди з англійської мови, для вступників які 
здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста));

-результати фахового іспиту, складеного в ДВНЗ УДХТУ;
- результати розгляду мотиваційних листів.

2.2 Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 
ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими спеціальностями:

2.2.1 За кошти державного (регіонального) замовлення:
- результати фахового іспиту, складеного в ДВНЗ УДХТУ;
- результати розгляду мотиваційних листів.
2.2.2 За кошти фізичних та/або юридичних осіб:
- результати розгляду мотиваційних листів.

3. 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.

4. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої 
освіти подають заяви в електронній формі.

Вступник подає заяву у паперовій формі у випадках:



для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні 
кошти відповідно до Правил прийому ДВНЗ УДХТУ у 2022 р.;

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

- 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.

Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного та регіонального 
замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання 
заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб не обмежується.

5. Строки реєстрації електронних кабінетів, прийому заяв і документів, 
проведення фахових іспитів, індивідуальної усної співбесіди з англійської мови, 
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.

6. Для іноземних вступників, які приймаються на навчання до ДВНЗ УДХТУ 
на ступень магістра обов’язковим є складання фахового іспиту та іспиту з 
української мови як іноземної.

7. Програми фахових іспитів формуються випусковими кафедрами 
затверджуються головою приймальної комісії та оприлюднюються на вебсайті 
університету.

Фаховий іспит проводиться в електронному вигляді з використанням ЕОМ, 
дистанційно, з використанням фото/відео фіксації для ідентифікації вступника і 
процесу проведення іспиту.

До участі у фаховому іспиті допускаються вступники, що мають:
- документ, який посвідчує особу;
- комп’ютерний та мобільний пристрій з доступом до мережі Інтернет та 
камерою для відеофіксації;
- встановлений додаток ZOOM.

Тривалість проведення фахового іспиту (індивідуальної усної співбесіди з 
англійської мови) встановлюється відповідно до норми, яка вказується в Програмі 
відповідного іспиту (співбесіди).

Білети повинні містити таку кількість питань, щоб можна було оцінити 
рівень знань та вмінь вступника. Результати іспитів оцінюються за шкалою від 100 
до 200 балів.
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Особи, які отримали за фаховий іспит або індивідуальну усну співбесіду з 
англійської мови менше 100 балів не допускаються до участі у конкурсному 
відборі:

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 
здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування»;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 
здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими 
спеціальностями за кошти державного (регіонального) замовлення.

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

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

1) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей 
галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та 
адміністрування» за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 * ПІ + 0,5 * П2,
де
ПІ - оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених цими Правилами 
випадках) (за шкалою від 100 до 200 балів), Таблиця переведення тестових балів 
магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200 наведена в додатку 
6 до цих Правил;

П2 - оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів);
2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з інших 

спеціальностей за такою формулою (у разі конкурсного відбору за результатами 
фахового іспиту):

Конкурсний бал (КБ) = ПІ,
де ПІ - оцінка фахового іспиту.
10. 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 
розкладом вступних іспитів 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.

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

Відповідальний секретар 
приймальної комісії О.В. Кучкова
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