
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови розпочинається 11 травня та закінчується о 18:00 03 червня;  

Для успішної реєстрації дійте за алгоритмом. 

 

Надішліть на електронну адресу приймальної комісії 

(pk.onat@onat.edu.ua)скановані копії або фотокопії реєстраційних 

документів. 

Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в 

тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника 

податків (за наявності). 

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які 

зазначили у заяві-анкеті. 

 

 



Отримайте скановану копію екзаменаційного листка. 

 

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має 

права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої 

надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про 

відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови. 

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті 

Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», 

доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, 

зазначеним у ньому. 

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому, 

розпочинається 22 червня і закінчується о 18:00 25 червня для осіб, які 

вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній 

рівень може подаватись довідка про завершення навчання);  

Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня (додаткова 

сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості 

освіти); спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені 

Міністерством освіти і науки України;  

https://zno.testportal.com.ua/master/login


Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається 01 липня;  

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому, 

розпочинається 15 липня і закінчується о 18:00 23 липня для осіб, які вступають 

на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного 

випробування;  

Відповідні вступні іспити з іноземної мови у Державному університеті 

інтелектуальних технологій і зв’язку у випадках, визначених Умовами прийому та 

Правилами прийому (пункт 8.13), проводяться за графіком основної та додаткової 

сесій єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими 

Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання 

якості освіти надає матеріали для проведення у Державному університеті 

інтелектуальних технологій і зв’язку вступних іспитів з іноземної мови не раніше 

дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту; вступний 

іспит з іноземної мови у Державному університеті інтелектуальних технологій і 

зв’язку під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції на основі ступеня 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для вступників, які за їх 

вибором складають зазначений вступний іспит, проводиться у період з 19 липня 

по 30 липня;  

Фахові вступні випробування проводяться з 19 липня по 30 липня;  

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування за державним замовленням – 02 серпня 

Для конкурсного відбору осіб під час прийому на навчання для здобуття 

ступеня магістра використовується сума балів: 

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + П3, 

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 

до 200 балів), 

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

балів), 

П3  – враховує додаткові бали за активну участь у науково-дослідній роботі, 

участь в олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових робіт (кількість балів 

за кожний вид діяльності затверджується Радою навчально-наукових 

інститутів Університету та надається до Приймальної комісії) визначення 

балів наведено у Додатку 7 Правил прийому до ДУІТЗ. 

Вагові коефіцієнти: К1=0,25;К2=0,75. 

 

Вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 18:00 

07 серпня; (подання повного комплекту документів особисто до приймальної 

комісії): 



 4 кольорові фото 3х4; 

 4 копії паспорту (стор. 1, 2, 11), для ID-паспорту копія 

пластику з обох боків та копія витягу з реєстру/копія довідки 

з пропискою (Додаток№13) (місце реєстрації обов’язково); 

 3 копії ідентифікаційного коду; 

 2 копії посвідчення про приписку до призовної 

дільниці/військового квитка; 

 Оригінал та копія диплому бакалавра з додатком; 

 Оригінал та копія екзаменаційного листа з ЄВІ з іноземної 

мови 2020, 2021 р. та роздрукований результат ЄВІ. 

(Завірення копій здійснюється у приймальній комісії та в установленому 

законодавством порядку) 

 

Наказ про зарахування за державним замовленням видається 12 серпня;  

Рекомендації для зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

надаються – 13 серпня; 

Переведення на вакантні місця державного замовлення (відповідно до 

Умов прийому та Правил прийому), здійснюється не пізніше ніж 19 серпня. 
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