
РЕЄСТРАЦІЯ НА ЄВІ 

(основна сесія) 

 

Процедура реєстрації на ЄВІ для здобуття ступеня «Магістр» 

Реєстрація розпочинається з 9:00 11.05.2021 р.  

та закінчується о 18:00 03.06.2021 р. 

 

1. Сформуйте комплект реєстраційних документів: 
1. Заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення 

екзаменаційного листка (роздрукуйте, заповніть, зробіть сканкопію/фотокопію); 

2. Документ, що посвідчує особу; 

3. Облікова картка платника податків; 

4. Документ про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання 

в минулих роках); 

5 Фотокартка для документів 3х4 (JPEG, PNG) із зображенням, що відповідає 

досягнутому віку вступника; 

 

 
 

2. Надішліть скановані копії (фотокопії) реєстраційних документів на 

офіційну електронну адресу Приймальної комісії Донбаського державного 

педагогічного університету (в період 11.05-03.06) 
 

1. У темі листа обов’язково зазначте ПІБ. 

2. В тексті листа зазначте ПІБ (повністю) та номер облікової картки платника 

податків. 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u358/zayava-anketa_yevi_yefvvnubip.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u358/poshti.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u358/poshti.pdf


3. Приєднайте до листа скановані копії (фотокопії) реєстраційних документів 

(фотокартку для документів, заповнену заяву; документ, що посвідчує особу; 

облікову картку платника податків; документу про здобутий ступінь вищої (за 

наявності)). 

4. Уважно перевірте всі дані в анкеті та електронну адресу Приймальної комісії 

ЗВО. 

 

3. Отримайте скановану копію екзаменаційного листа 
Приймальна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів. 

У разі успішної реєстрації приймальна комісія надсилає скановану копію 

екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. 

Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії.  

Уважно перевірте дані в екзаменаційному листку, якщо ви виявите помилки, 

зверніться до приймальної комісії. 

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до 

приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо ви зазначили про таку 

необхідність у заяві-анкеті. 

  

 



Якщо після перевірки документів встановлено, що особа не має права брати 

участь у конкурсному відборі, приймальна комісія надсилає повідомлення про 

відмову в реєстрації з вказанням 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. 

 

Офіційні інформаційні матеріали щодо реєстрації та підготовки до 

ЄВІ/ЄФВВ ви також можете знайти на сайті Українського центру оцінювання 

якості освіти за посиланнями 
 https://testportal.gov.ua/uchasnyku-vstupnyh-vyprobuvan/ 

https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/ 

 

(інформацію отримано з сайту Центра оцінювання якості освіти) 

http://zno.testportal.com.ua/master/login
https://testportal.gov.ua/uchasnyku-vstupnyh-vyprobuvan/
https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/

