Додаток А змін до Правил прийому до
Запорізького національного технічного
університету в 2017 році
ПОРЯДОК
прийому до Запорізького національного технічного університету для
здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017
році, з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання
I. Загальні положення
1. Дія цього Порядку розповсюджується на осіб, які бажають брати
участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 081 «Право» (далі - вступники) в Запорізькому національному
технічному університеті (далі – ЗНТУ, університет).
2. Для участі в конкурсному відборі під час вступу на навчання для
здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у ЗНТУ
обов'язковим є подання до приймальної комісії результатів єдиного фахового
вступного випробування, за винятком випадків, встановлених цим Порядком.
Вступники можуть подати не більше п'яти заяв на участь у конкурсному
відборі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра за
спеціальністю 081 «Право».
З 12 по 25 липня 2017 року триває прийом документів до приймальної
комісії вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на
навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017
році.
З 12 по 17 липня 2017 року триває прийом документів до приймальної
комісії вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на
навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017
році на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня),
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).
З 18 по 20 липня 2017 року вступники, які бажають брати участь у
конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 081 «Право» в 2017 році на основі ступеня вищої освіти
(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю
(напрямом підготовки), проходять додаткову співбесіду відповідно до п.6.6
розділу IV Правил прийому до Запорізького національного технічного
університету в 2017 році.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за
результатами єдиного фахового вступного випробування, з використанням
організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання та/або вступних іспитів у ЗНТУ здійснюється не пізніше 12 год.
00 хв. 29 серпня 2017 року.
Зарахування на навчання за державним замовленням проводиться ЗНТУ
не пізніше 05 вересня 2017 року.
Прийом заяв, документів на заочну форму навчання за кошти
фізичних/юридичних осіб здійснюється до 10 вересня 2017 року, з
обов'язковим поданням до приймальної комісії результатів єдиного фахового
вступного випробування, крім категорій вступників, визначених пунктом 3
цього розділу. Зарахування здійснюється до 15 вересня 2017 року.
3. Брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня
вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» у ЗНТУ за результатами
вступних випробувань в університеті можуть:
1) вступники, які не можуть взяти участь в 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 у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за
№1707/29837;
2) вступники, які для виконання 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 у Міністерстві юстиції України 27 грудня
2016 року за №1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
3) вступники, звільнені з військової служби (у тому числі
демобілізовані) після 30 червня 2017 року.
4. Вступники, які вступають до ЗНТУ на основі ступеня вищої освіти
(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю
(напрямом підготовки), можуть брати участь у конкурсному відборі на
навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у
ЗНТУ за результатами єдиного фахового вступного випробування за умови
успішного проходження додаткової співбесіди, що проводить університет.

ЗНТУ самостійно визначає зміст додаткової співбесіди.
5. Єдине фахове вступне випробування передбачає виконання
екзаменаційної роботи (тесту), що містить три блоки тестових завдань:
перший блок - тест загальних навчальних правничих компетентностей,
що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення;
критичне мислення; логічне мислення (далі - блок ТЗНПК);
другий блок - тест з шести базових юридичних (правничих) дисциплін,
що включає конституційне право, адміністративне право, цивільне право,
цивільне процесуальне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне
право (далі - блок Право);
третій блок - тест з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова,
або французька мова) (далі - блок Іноземна мова).
6. Тестові завдання блоків ТЗНПК та Право укладаються відповідно до
Програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра
на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з
використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього
незалежного оцінювання, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки
України від 08 квітня 2016 року №409 (далі - Програма №409).
Тестові завдання блоків ТЗНПК та Право укладаються українською
мовою.
Тестові завдання блоку Іноземна мова укладаються відповідно до
Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (англійська,
іспанська, німецька, французька) для осіб, які бажають здобувати вищу
освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2014 року №1121 (далі Програма №1121).
7. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови
дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language
Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не
нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або
аналогічного рівня); німецької мови, дійсним сертифікатом TestDaF (не
нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або
аналогічного рівня); французької мови, дійсним сертифікатом тесту DELF
або DALF (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання блоку Іноземна
мова. Таким вступникам результат єдиного фахового вступного
випробування з блоку Іноземна мова встановлюється на максимальному рівні
(200 балів).
8. Вступний іспит з іноземної мови та фахові вступні випробування у
ЗНТУ для вступників, визначених у пункті 3 цього розділу, проводяться

університетом 03 серпня 2017 року (початок процедури о 10 год. 00 хв.) за
матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Міністерством освіти і науки
України. Міністерство освіти і науки України надає матеріали для
проведення вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних
випробувань у ЗНТУ не раніше 31 липня 2017 року.
Результати вступних випробувань у ЗНТУ визначаються у вигляді
оцінок за шкалою 100 - 200 балів відповідно до таблиць відповідності
тестових балів рейтинговій оцінці та з урахуванням встановленої
відповідною фаховою комісією (затвердженою МОН України) мінімальної
кількості тестових балів, які за виконання завдань певного блоку може
отримати вступник з мінімально допустимим рівнем фахової компетентності,
необхідним для участі в конкурсному відборі під час вступу на навчання для
здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних
закладах України (далі - поріг «склав / не склав»).
II. Приймальна комісія як суб'єкт проведення єдиного фахового
вступного випробування
1. У процесі підготовки та проведення єдиного фахового вступного
випробування приймальна комісія:
1) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу серед громадськості
з питань проведення єдиного фахового вступного випробування;
2) здійснює за допомогою спеціального сервісу, розробленого
Українським центром, реєстрацію вступників для складання єдиного
вступного випробування;
3) видає вступникам екзаменаційні листки;
4) завантажує до Єдиної державної електронної бази з питань освіти
кольорові скан-копії сертифікатів, визначених пунктом 7 розділу I цього
Порядку;
5) заповнюють максимальний бал (200 балів) з блоку Іноземна мова у
Єдиній державній електронній базі з питань освіти у випадках, визначених
пунктом 7 розділу I цього Порядку;
6) оприлюднюють результати єдиного фахового вступного
випробування.

III. Реєстрація для проходження єдиного фахового вступного
випробування
1. Реєстрація вступників, які бажають брати участь у конкурсному
відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081
«Право» в 2017 році для проходження єдиного фахового вступного
випробування (далі - реєстрація), триває з 12 по 25 липня 2017 року.
З 18 по 25 липня 2017 року триває реєстрація вступників, які бажають
брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня
магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році на основі ступеня вищої
освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю
(напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткової
співбесіди у ЗНТУ.
2. Реєстрація здійснюється приймальною комісією ЗНТУ, або
приймальною комісією одного з вищих навчальних закладів, у якому
вступник бажає брати участь у конкурсному відборі для вступу для здобуття
ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році.
3. У ході реєстрації приймальна комісія здійснює перевірку
достовірності інформації, наданої вступником. Вступник вважається
зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка (додаток 1 до
Порядку).
4. Формування екзаменаційного листка за допомогою спеціального
сервісу, розміщеного на веб-сайті Українського центру (далі - Програма), та
його оформлення здійснюються приймальною комісією.
У процесі формування екзаменаційного листка до Програми вносяться
такі дані:
1) прізвище, ім'я, по батькові вступника;
2) число, місяць і рік народження вступника;
3) тип, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, на
підставі якого здійснюється реєстрація вступника;
4) реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника
(за наявності);
5) номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника;
6) дані документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньокваліфікаційний рівень);
7) іноземна мова, з якої особа бажає виконувати блок Іноземна мова
(англійська мова, або німецька мова, або французька мова) або відмітка про
звільнення від складання блоку Іноземна мова у випадках, встановлених
пунктом 7 розділу I цього Порядку;

8) інформація про необхідність створення особливих умов та номер і
дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання, за формою первинної
облікової документації №086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти
і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016
року №1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному
оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або
патологічні стани, інвалідність» (для осіб з особливими освітніми
потребами);
9) інформація про населений пункт, у якому вступник бажає скласти
єдине фахове вступне випробування (єдине фахове вступне випробування
може проводитися в обласних центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), місті
Київ, містах Слов'янськ, Маріуполь Донецької області, місті Сєверодонецьк
Луганської області).
У екзаменаційному листку у спеціально відведених місцях:
наклеюється фотокартка для документів (чорно-біла або кольорова)
розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
проставляється печатка ЗНТУ (приймальної комісії ЗНТУ);
зазначаються прізвище та ініціали, ставиться особистий підпис особи,
яка здійснила формування екзаменаційного листка.
5. Інформація про видачу вступнику екзаменаційного листка
зазначається у журналі видачі екзаменаційних листків (додаток 2 до
Порядку).
6. Факт отримання екзаменаційного листка є підставою для
опрацювання персональних даних у процесі підготовки, організації та
проведення єдиного фахового вступного випробування відповідно до
вимог Закону України «Про захист персональних даних».
7. Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет
вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка
та PIN-кодом, указаним у ньому.
8. Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:
1) надання вступником недостовірної інформації;
2) подання документів вступником, який відповідно до вимог
законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття
ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»;
3) необхідності створення особі для виконання екзаменаційної роботи
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 у Міністерстві юстиції
України 27 грудня 2016 року №1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.
IV. Проведення єдиного фахового вступного випробування
1.

Єдине фахове вступне випробування проводиться 03 серпня 2017

року (початок процедури о 10 год. 00 хв.) згідно «Положення про проведення
єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційнотехнологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для
вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081
«Право» в 2017 році», Затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки
України від 11 квітня 2017 року №579 та Зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України05 травня 2017 р. за №575/30443
V. Результати єдиного фахового вступного випробування
1. Офіційне оголошення результатів єдиного фахового вступного
випробування здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних
сторінках вступників «Кабінет вступника» 15 серпня 2017 року. Результати
єдиного фахового вступного випробування у вигляді рейтингових оцінок за
шкалою 100 - 200 балів зазначаються в екзаменаційній картці (додаток 3), що
є додатком до екзаменаційного листка.
Офіційне оголошення результатів другої сесії єдиного фахового
вступного випробування здійснюється шляхом їх розміщення на
інформаційних сторінках вступників «Кабінет вступника» 17 серпня 2017
року.
2. Результати єдиного фахового вступного випробування у вигляді
рейтингових оцінок за шкалою 100 - 200 балів передаються Українським
центром до Єдиної державної електронної бази з питань освіти 18 серпня
2017 року.
3. Конкурсний бал при прийомі на навчання для здобуття ступеня вищої
освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» у ЗНТУ обчислюється як сума
балів результатів виконання тестових завдань блоків Право, ТЗНПК та
Іноземна мова.

4. У разі прийняття апеляційною комісією рішення про зміну результатів
єдиного фахового вступного випробування формуються відомості змін
результатів єдиного фахового вступного випробування з використанням
організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 081 «Право» за підсумками розгляду апеляційних заяв, що
затверджуються директором Українського центру.

VI. Апеляція
1.
Апеляція щодо результатів єдиного фахового вступного
випробування здійснюється згідно «Положення про проведення єдиного
фахового вступного випробування з використанням організаційнотехнологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для
вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081
«Право» в 2017 році», Затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки
України від 11 квітня 2017 року №579 та Зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України05 травня 2017 р. за №575/30443

Відповідальний секретар ПК ЗНТУ

В.Л. Грешта

Форма

Додаток 1
до Порядку прийому до Запорізького національного технічного університету
для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в
2017 році, з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення

Фото

зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу на навчання для здобуття
ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у 2017 році
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТОК
№_____________

PIN-код _____

М. П.
(печатка має накладатися на
частину фотокартки)
Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Число, місяць і рік народження ___ ____________ _____ року
Документ, що посвідчує особу _____________________ _____________ ________________________
(тип документа)
Найменування

вищого

навчального

закладу,

приймальна

(серія)
комісія

якого

видала

(номер)
екзаменаційний

листок:

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Відповідальний секретар приймальної комісії _________________ _____________________________
(підпис)
М. П.

(ініціали, прізвище)

Інформація про складання єдиного фахового вступного випробування
Навчальний заклад, у якому відбуватиметься єдине фахове вступне

|

Відмітка про складання

випробування

|

єдиного фахового вступного випробування

______________________________________________

|

(найменування)

|

______________________________________________

|

_______________________________

______________________________________________

|

(підпис уповноваженої особи Українського

______________________________________________

|

центру оцінювання якості освіти)

(місцезнаходження)

|

______________________________________________

|

М. П.

|
|
|
Увага! Для участі у єдиному фаховому вступному випробуванні необхідно прибути не пізніше 09 год. 50 хв. 04
серпня 2017 року за адресою, зазначеною в екзаменаційному листку, з документом, серія та номер якого вказані в
екзаменаційному листку, та екзаменаційним листком.

Форма
(титульна сторінка)

Додаток 2
до Порядку прийому до Запорізького національного технічного
університету для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю
081 «Право» в 2017 році, з використанням організаційно-технологічних
процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання
ЖУРНАЛ
видачі екзаменаційних листків
_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу, приймальна комісія якого видає екзаменаційні листки)
_____________________________________________________________________________________
(стандартна сторінка)
Стор. №___

№з/п

Номер екзаменаційного листка

Прізвище, ім'я, по батькові вступника

Підпис вступника

Підпис особи, яка видала
екзаменаційний листок

(форма)

Додаток 3
до Порядку прийому до Запорізького національного технічного університету для
здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017
році, з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення

зовнішнього незалежного оцінювання
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу на навчання для здобуття ступеня
магістра за спеціальністю 081 «Право» у 2017 році
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КАРТКА
ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЛИСТКА
№_____________
PIN-код ______
ШТРИХ-КОД

РЕЗУЛЬТАТИ ЄДИНОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
у 2017 році
Номер облікового запису у відомості результатів єдиного фахового вступного випробування:
_______________
Блок завдань екзаменаційної роботи

Набрано тестових балів із максимально

Результат виконання завдань блоку3

можливої кількості2
Іноземна мова
(________ мова1)
Право
Тестування загальних навчальних правничих
компетентностей
Директор Українського центру
оцінювання якості освіти

_________________________
(зображення підпису директора)

(ініціали, прізвище)

(зображення відбитка печатки Українського центру
оцінювання якості освіти)
Екзаменаційна картка дійсна в разі пред'явлення Екзаменаційного листка №_________. Достовірність даних про результати єдиного фахового вступного випробування
можна перевірити у відповідному реєстрі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти або на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

