


ЗМІНИ 
 ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ 

до Запорізького національного технічного університету в 2017 році 
 

 

Відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 24.04.2017 № 637 зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 р. за № 646/30514: 

1. Внести до Правил прийому до Запорізького національного технічного 

університету (далі – ЗНТУ, університет) в 2017 році, розроблених згідно 

Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 

2017році затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 

жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 

листопада 2016 року за № 1515/29645, такі зміни: 

1) у розділі І: 

у пункті 1.1: 

абзац двадцятий викласти у такій редакції: 

право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене 

законом, щодо зарахування на навчання до ЗНТУ на основі повної загальної 

середньої освіти за квотою-1, квотою 2, квотою-3 та квотою для іноземців, 

що реалізується відповідно до цих Правил; 

в абзаці двадцять п’ятому слово «електронних» виключити; 

в абзаці двадцять шостому слова «або регіонального» та «або 

регіональним» виключити; 

у пункті 1.5: 

абзац шостий доповнити словами «(перший курс, у тому числі зі 

скороченим терміном навчання)»; 

2) у розділі ІІ: 

абзац третій пункту 2.1 викласти в такій редакції: 

«для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти - у формі 

іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, для вступу за 

спеціальністю 081 «Право» - у формі єдиного фахового вступного 

випробування з використанням організаційно-технологічних процесів 

здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до 

встановленого законодавством порядку (з урахуванням додаткової співбесіди 

для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти 

за іншою спеціальністю);»; 

у пункті 2.3: 

абзац п’ятий викласти в такій редакції: 

«особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім 

військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному 



відповідними положеннями про проходження військової служби 

громадянами України;»; 

абзац сьомий викласти в такій редакції: 

«які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях 

зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 

предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, 

зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути 

перешкодою для проходження 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 № 

1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального 

закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу 

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», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії 

такого документа);»; 

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту: 

«яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в 

зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 

особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії 

вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної 

облікової документації № 086-3/о »Медичний висновок про створення 

особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання», 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», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 

року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії 

при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального 

центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу 

засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості 

освіти);». 

У зв’язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно абзацами 

дев’ятим - одинадцятим; 

після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту: 

«громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню 

освіту за кордоном». 

У зв’язку з цим абзаци десятий - одинадцятий вважати відповідно 

абзацами одинадцятим - дванадцятим; 

абзац дванадцятий викласти в такій редакції: 



«Особи, зазначені в абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому, десятому цього 

пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами 

вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 

2017 року.»; 

після абзацу дванадцятого доповнити новими абзацами тринадцятим, 

чотирнадцятим такого змісту: 

«Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь 

у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 

2016 або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) 

предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях 

зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року. 

Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь 

у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 

2016 року або вступних іспитів.» 

після абзацу чотирнадцятого доповнити новими абзацами п’ятнадцятим, 

шістнадцятим такого змісту: 

«Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають, 

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або 

переселилися з неї після 01 січня 2017 року.» 

«Особи, зазначені в абзаці п’ятнадцятому цього пункту, мають право на 

участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або 

зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених 

вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для 

здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на 

тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 

795/28925.» 

пункт 2.4 викласти в такій редакції: 

«2.4. При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 

«Право» особи, 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, 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; вступники, звільнені з 

військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 червня 2017 року, 

можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступного 

іспиту з іноземної мови та фахових випробувань у вищому навчальному 

закладі.»; 

3) у розділі ІІІ: 

у пункті 3.5: 

в абзаці третьому слово «сьомому» замінити словом «восьмому»; 

після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом дванадцятим, 

такого змісту: 

«громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території 

або переселилися з неї після 01 січня 2017 року.» 

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - сімнадцятий вважати відповідно 

абзацами тринадцятим – вісімнадцятим; 

абзац четвертий викласти в такій редакції: 

«діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх 

справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, 

захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; 

осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до 

забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі 

здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), 

померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі 

волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у 

складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися 

для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, 

загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або 

каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в 

подальшому такі добровольчі формування були включені до складу 

Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, 

перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної 

цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були 

включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань та 

правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими 

добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у 

взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими 

утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та 



правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців 

(резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, 

Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, 

Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців 

військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів 

оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, 

поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, 

працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, 

ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників 

підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення 

проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), 

померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в 

районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок 

поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під 

час участі у Революції Гідності;»; 

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту: 

«діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в 

період участі в антитерористичній операції;». 

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - вісімнадцятий вважати відповідно 

абзацами шостим - дев’ятнадцятим; 

після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту: 

«діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 

19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»;». 

У зв’язку з цим абзаци десятий – дев’ятнадцятий вважати відповідно 

абзацами одинадцятим - двадцятим; 

після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого 

змісту: 

«громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню 

освіту за кордоном». 

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - двадцятий вважати відповідно 

абзацами чотирнадцятим - двадцять першим; 

в абзаці вісімнадцятому слово «дев’ятому» замінити словом 

«одинадцятому»; 



в абзаці дев’ятнадцятому слово «десятому» замінити словом 

«дванадцятому»; 

після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом двадцятим такого 

змісту: 

«Громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню 

освіту за кордоном, допускаються до участі в конкурсному відборі на місця 

державного або регіонального замовлення на основі повної загальної 

середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання 2017 року.». 

У зв’язку з цим абзаци двадцятий, двадцять перший, вважати відповідно 

абзацами двадцять першим, двадцять другим; 

в абзаці двадцять першому слово «одинадцятому» замінити словом 

«чотирнадцятому»; 

після абзацу двадцять другого доповнити новим абзацом двадцять третім 

такого змісту: 

«Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території 

або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, мають право на зарахування 

за державним або регіональним замовленням в межах квоти-2 

(встановлюється Міністерством освіти і науки України в уповноважених 

вищих навчальних закладах у межах двадцяти відсотків (але не менше 

одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за 

відкритими та закритими конкурсними пропозиціями), за умови вступу на 

основі повної загальної середньої освіти незалежно від форми вступних 

випробувань.» 

у пункті 3.8: 

абзац другий після слів «регіональним замовленням» доповнити словами 

«на основі повної загальної середньої освіти», а після цифр та слів «022 

«Дизайн» доповнити цифрами та словами «061 «Журналістика»; 

у пункті 3.9: 

після слів «за спеціальностями» доповнити словом «(спеціалізаціями)»; 

4) у розділі ІV: 

у пункті 4.2: 

абзац третій після слів «регіонального замовлення» доповнити словами 

«та на місця»; 

у пункті 4.4 після слів «та заочну форми» доповнити словами та цифрами 

« крім спеціальності 081 «Право,»; 

5) у розділі V: 

в абзаці першому пункту 5.1 слова «в документі, що посвідчує особу, в 

документі» виключити, після слів «громадянстві вступника» доповнити 

словом « в атестаті»; 

в абзаці першому пункту 5.2 доповнити словами «зі змінами внесеними 

згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 24.04.2017 № 637 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 р. за № 

646/30514»; 

абзац другий пункту 5.2 доповнити новим реченням такого змісту: 



«Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою 

створення електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі, 

атестату.»; 

у пункті 5.5: 

абзац третій після слів «для військовозобов'язаних» доповнити словами 

«(крім випадків, передбачених законодавством)»; 

абзац шостий викласти в такій редакції: 

«документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 

результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, 

зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або 

квотами-3 (за наявності).». 

Доповнити пункт 5.5 абзацом восьмим у такій редакції: 

«Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України 

або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які 

проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2017 

року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених 

відповідно до вимог абзацу шістнадцятого пункту 2.3 розділу ІІ цих Правил 

прийому до Запорізького національного технічного університету в 2017 році 

зі змінами внесеними згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 

24.04.2017 № 637 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 

2017 р. за № 646/30514.». 

пункт 5.6 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим 

такого змісту: 

«копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного 

випробування з використанням організаційно-технологічних процесів 

здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників, що 

вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 

081 «Право»);». 

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно абзацами 

шостим - одинадцятим; 

абзац восьмий після слів «незалежного оцінювання» доповнити словами 

«(за наявності)»; 

додати пункт 5.18 у такій редакції: 

«Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть 

змінювати спеціальність на іншу в межах ЗНТУ (за умови збігу конкурсних 

предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом 

перенесення заяви).»; 

6) у розділі VI: 

абзац шостий пункту 6.2 викласти в такій редакції: 

«тест з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова, або 

французька мова).»; 

абзац восьмий пункту 6.5 після цифр «2017» доповнити словом та 

цифрами «або 2016»; 



пункт 6.12 після слів «вступних випробувань» доповнити словами «та 

інших конкурсних показників»; 

7) у пункті 8.1 розділу VIII слова «військового квитка або приписного 

свідоцтва (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством 

випадків,» виключити; 

8) пункт 9.2 розділу ІX викласти у такій редакції: 

«9.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано 

рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням або 

яким було не надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним 

замовленням і які при подачі заяви зазначили «претендую на участь в 

конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення», 

приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до 

приймальної комісії ЗНТУ та долучається до його особової справи.»; 

9) у розділі X: 

пункт 10.1 викласти у такій редакції: 

«10.1. ЗНТУ самостійно надає рекомендації для адресного розміщення 

державного замовлення вступникам на основі повної загальної середньої 

освіти в межах місць, на які були надані рекомендації до зарахування до 

університету за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, 

передбаченому пунктом 7.5 розділу VII цих Правил, і надалі анульовані 

згідно з пунктом 9.1 розділу ІХ цих Правил.»; 

у пункті 10.3: 

в абзаці другому слово «шостим» замінити словом «сьомим»; 

в абзаці третьому слова «сьомим-дев’ятим» замінити словами «восьмим-

одинадцятим»; 

абзац четвертий викласти у наступній редакції: 

«Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території 

або переселилися з неї після 01 січня 2017 року та особи, які є внутрішньо 

переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» у разі, якщо отриманий ними 

конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати 

рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією 

конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому 

пунктом 7.6 розділу VII цих Правил, не більше ніж на 10 балів (тільки для 

спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей (таблиця 5));; 

10) у розділі XI: 

в абзаці другому пункту 11.5 слово «одинадцятого» замінити словом 

«чотирнадцятого»; 

2. З метою виконання вимог «Положення про проведення єдиного 

фахового вступного випробування з використанням організаційно-

технологічних 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 України 05 травня 2017 р. за №575/30443, та у зв’язку з отриманням 

ЗНТУ нових ліцензій щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти внести такі зміни в Правила прийому до Запорізького національного 

технічного університету в 2017 році: 

1) Внести зміни в порядок прийому заяв та документів, проведення 

фахових вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування осіб, що 

вступають на навчання до ЗНТУ для здобуття освітнього ступеня магістра в 

частині прийому вступників за спеціальністю 081 «Право». 

Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється згідно «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» - Додаток А. 

3. Викласти Таблиці №1, 2, 3, 4, 5 в наступній редакції, згідно Додатка Б. 

4. Викласти Правила прийому до аспірантури та докторантури 

Запорізького національного технічного університету в 2017 році в редакції 

згідно додатка В. 



Додаток В змін до Правил прийому до 

Запорізького національного технічного 

університету в 2017 році. 

 

Правила прийому до аспірантури та докторантури 

Запорізького національного технічного університету 

в 2017 році 

 

І. Загальні положення 

 

 

1.1 Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенем 

доктора філософії в ЗНТУ є накази Міністерства освіти і науки України, від 21.04.2016 

№443,  від 30.05.2016 №590, від 04.07.2016 №771, від 15.05.2017 №95-л про 

ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні в ЗНТУ, та 

затверджені вченою радою ЗНТУ  Правила прийому до університету. 

1.2. Фінансування підготовки фахівців за ступенем доктора філософії або 

доктора наук у ЗНТУ здійснюється: 

за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням, за кошти 

державного бюджету); 

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за 

кошти грантів, які отримав ЗНТУ на проведення наукових досліджень, за якими 

передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або 

доктора наук). 

1.3. Нормативний строк навчання в аспірантурі становить чотири роки, протягом 

яких аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, 

визначеної ЗНТУ для підготовки доктора філософії з відповідної спеціальності. 

 

II. Організація прийому до аспірантури ЗНТУ 

 

 

2.1. Прийом до аспірантури ЗНТУ здійснюється за науковими спеціальностями: 

073 – менеджмент; 

076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

105 – прикладна фізика та наноматеріали; 

122 − комп’ютерні та інформаційні технології; 

124 – системний аналіз; 

131 – прикладна механіка; 

132 – матеріалознавство; 

133 – галузеве машинобудування; 

134 – авіаційна та ракетно-космічна техніка; 

136 – металургія; 

141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 

172 − телекомунікації та радіотехніка; 

192 − будівництво та цивільна інженерія. 

231 – соціальна робота 
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III. Вимоги до рівня освіти вступників 

 

 

3.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до ЗНТУ приймаються 

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).  

 

 IV. Правила прийому до аспірантури ЗНТУ 

 

 

4.1. Правила прийому до аспірантури затверджуються вченою радою ЗНТУ як 

додаток до Правил прийому до Запорізького національного технічного університету в 

2017 році та оприлюднюються на веб-сайті університету.  
 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та вступних 

екзаменів 

 

 

5.1. ЗНТУ розміщує інформацію про конкурсний прийом до аспірантури не 

пізніше ніж за три місяці до початку прийому із зазначенням наукових спеціальностей,  

термінів та умов прийому, переліку необхідних документів на інформаційних стендах 

відділу аспірантури. 

5.2. Прийом документів для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії 

в ЗНТУ здійснюється з 22 серпня 2017р. по 01 вересня 2017р. 

Вступні випробування проводяться з 04 вересня 2017р. по 08 вересня 2017р. 

Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора на підставі рішення 

приймальної комісії: 

-  до 15 вересня 2017р. - за державним замовленням; 

-  після 16.09.2017р. до 30.08.2018р. - за кошти фізичних, юридичних осіб. 

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі 

до аспірантури ЗНТУ 

 

 

6.1. Заява на участь в конкурсному відборі для здобуття ступеня доктора 

філософії в паперовій формі подається вступником особисто до відділу аспірантури 

ЗНТУ. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється в журналі 

реєстрації заяв безпосередньо під час прийняття заяви.  

6.2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто: 

- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону 

України "Про громадянство України");  

- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;  

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього. 

6.3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 
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- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

(особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого 

диплома); 

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 

- копію військового квитка або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см; 

- посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);  

- особовий листок з обліку кадрів; 

- список опублікованих наукових праць і винаходів (особи, які не мають 

опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові  доповіді (реферати) з 

обраної ними наукової спеціальності); 

- медичну довідку про стан здоров’я. 

6.4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами в установленому 

законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, 

військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії 

документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.  

6.5. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому фіксується в заяві 

вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій 

формі. 
 

VII. Організація і проведення конкурсу 
 

 

7.1. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури 

виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та 

поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного 

наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий 

термін. 

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання 

вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін всіх або 

окремих документів, названих у Правилах прийому, або поданням їх після закінчення 

встановленого терміну. 

7.2. Вступні випробування до аспірантури ЗНТУ складаються з: 

- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра 

з відповідної спеціальності); 

- вступного іспиту з іноземної мови.  

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним 

сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або 

сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), 

звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення 

результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного 

іспиту з іноземної мови з найвищим балом; 
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Конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожний вступний іспит 

помножений на вагові коефіцієнти. 

Ваговий коефіцієнт вступного іспиту із спеціальності дорівнює 0,6 конкурсного 

балу. Ваговий коефіцієнт вступного іспиту з іноземної мови – 0,4 конкурсного балу. 

Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці. 

Оцінювання вступних екзаменів зі спеціальності та іноземної мови здійснюється 

за 100-бальною шкалою від 0 до 100 балів.  

Вступники, які без поважних причин не з`явилися на вступні екзамени у 

зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено нижче 60 балів, до 

участі в наступних вступних екзаменах та в конкурсному відборі не допускаються.  

Повторне складання вступних екзаменів не дозволяється. Результати вступних 

випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ЗНТУ протягом одного календарного 

року. 

 

VIII. Проведення вступних екзаменів 

 

 

8.1. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними 

комісіями, як правило, у кількості 3 - 5 осіб, які призначаються ректором ЗНТУ, до 

складу яких включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної комісії  

із наукової спеціальності і передбачувані наукові керівники.  До складу предметної 

комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та висококваліфіковані  

викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання. 

 

ІX Першочергове зарахування 

 

 

9.1 У разі одержання однакової суми балів за результатами складання вступних 

екзаменів право на першочергове зарахування до аспірантури мають вступники, які:  

− отримали вищий бал за результатами складання екзамену з наукової 

спеціальності;  

− мають наукову статтю у виданні, яке включено до міжнародних 

наукометричних баз даних Scopus, Web Science;  

− мають патент на винахід або авторське свідоцтво;  

− мають наукову статтю у фаховому виданні України;  

− виступили на міжнародній (всеукраїнській) науковій конференції 

(підтверджено сертифікатом або іншим документом); 

− є призерами міжнародних студентських олімпіад з фаху; переможцями 

міжнародних конкурсів наукових робіт (підтверджено дипломом);  

− є призерами всеукраїнських студентських олімпіад з фаху; переможцями 

всеукраїнських конкурсів наукових робіт (підтверджено дипломом);  

− мають рекомендації не менше 2-х відомих вчених в галузі науки;  

− мають вищий середній бал додатку до диплому магістра/спеціаліста. 

Право першочергового зарахування при рівності набраних балів надається за 

вищезазначеною послідовністю.  
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X. Надання рекомендацій для зарахування 

 

 

10.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування за конкурсом; 

вступники, які не рекомендовані до зарахування на місця, що фінансуються за 

кошти державного бюджету.  

10.2. У межах кожної зазначеної в попередньому пункті категорії рейтинговий 

список вступників впорядковується згідно п.9.1 розділу ІX. 

10.3.Особи, які не пройшли за конкурсом на навчання в аспірантурі за 

державним замовленням, мають право бути зарахованими за кошти фізичних, 

юридичних осіб. 

10.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відділу аспірантури ЗНТУ. 

 

XІ. Наказ про зарахування 

 

 

11.1. Накази про зарахування на навчання до аспірантури видаються ректором 

ЗНТУ.  

 

XII. Прийом до докторантури 

 

 

Прийом до докторантури ЗНТУ здійснюється за науковою спеціальністю 

132 – матеріалознавство. 

Підготовка громадян України в докторантурі здійснюється за рахунок : 

− коштів державного бюджету України- за державним замовленням; 

− на підставі договорів, укладених ЗНТУ з юридичними та фізичними особами 

(на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав ЗНТУ на проведення 

наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії або доктора наук). 

 

XІІI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 

відборі до докторантури ЗНТУ 

 

 

Вступник подає: 

1.Заяву; 

2.Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук; 

3.Копію диплома про присудження освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії (кандидата наук ), особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію 

нострифікованого диплома; 

4.Список опублікованих праць і винаходів; 



6 

 

5.Медичну довідку про стан здоров’я. 

6.Копію паспорта; 

7.Дві фотокартки розміром 3х4 см; 

8.Особовий листок з обліку кадрів (форма П-2ДС); 

9.Копію ідентифікаційного коду; 

10.Довідку про середню заробітну плату. 

Паспорт, диплом про присудження освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії (кандидата наук ) пред’являється вступником особисто. 

Зарахування на навчання до докторантури проводиться наказом ректора на 

підставі рішення приймальної комісії: 

- до 15.09.2017р. - за державним замовленням; 

- після 09.09.17р. до 30.08.2018р. -  за кошти фізичних, юридичних осіб. 



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 та зарахування 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. 

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 (освітньо-

кваліфікаційний 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 веб-
сайті 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 



Міністерствам 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 організаційно-

технологічних 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 організаційно-
технологічних 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 

 
  



  

  

Фото 

  

  

 
 

М. П. 

(печатка має накладатися на 

частину фотокартки) 

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 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 

                      №_____________                                          PIN-код _____ 

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Число, місяць і рік народження ___ ____________ _____ року 

Документ, що посвідчує особу _____________________ _____________ ________________________ 

                                                                                    (тип документа)                         (серія)                                      (номер) 

Найменування вищого навчального закладу, приймальна комісія якого видала екзаменаційний листок: 

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Відповідальний секретар приймальної комісії _________________ _____________________________ 

                                                                                                                       (підпис)                                  (ініціали, прізвище) 

М. П. 

 

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 



 

Інформація про складання єдиного фахового вступного випробування 

Навчальний заклад, у якому відбуватиметься єдине фахове вступне 

випробування 

______________________________________________ 

(найменування) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

(місцезнаходження) 

______________________________________________ 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

Відмітка про складання 

єдиного фахового вступного випробування 

  

  

_______________________________ 

(підпис уповноваженої особи Українського 

центру оцінювання якості освіти) 

              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 

№_____________ 

  
ШТРИХ-КОД 

  

 
 

PIN-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 

можливої кількості2 

Результат виконання завдань блоку3 

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. 

  


