Додаток 1
до Порядку організації та проведення вступних
випробувань, що проводяться з використанням
організаційно-технологічних процесів здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання для вступу
на другий (магістерський) рівень вищої освіти в
2018 році
(підпункт 2 пункту 2 розділу ІІ)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Фото

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТОК
№ _____________

PIN-код _____

Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Число, місяць і рік народження _____ ___________________ ____________ року
Документ, що посвідчує особу ___________________ ___________ ________________________
(тип документа)

(серія)

(номер)

Найменування закладу вищої освіти, приймальна комісія якого видала екзаменаційний листок
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Представник приймальної комісії

_________________

_______________________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СКЛАДАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ *
Єдине фахове вступне
випробування 2018 року
(назва блоку)

Єдине фахове вступне
випробування 2018 року
(назва блоку)

Єдиний вступний іспит
2018 року (назва іноземної
мови)

(підпис уповноваженої особи
Українського центру оцінювання
якості освіти)
М. П.
________20__ р.

(підпис уповноваженої особи
Українського центру оцінювання
якості освіти)
М. П.
_________20__ р.

(підпис уповноваженої особи
Українського центру оцінювання
якості освіти)
М. П.
_________20__ р.

Увага! Інформація про місце проведення вступного випробування зазначається в запрошенніперепустці, що розміщується на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», створеній
на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, не пізніше ніж за три тижні до дня
проведення вступних випробувань.
* Зазначається назва вступного випробування, для проходження якого особу зареєстровано.

Додаток 3
до Порядку організації та проведення вступних
випробувань, що проводяться з використанням
організаційно-технологічних процесів здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання для вступу
на другий (магістерський) рівень вищої освіти в
2018 році
(пункт 5 розділу V)
Форма

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА ВСТУПНИХ
ВИПРОБУВАНЬ
Для формування екзаменаційного листка будуть використані такі дані:
прізвище ____________________________________________________________________________
ім’я _________________________________________________________________________________
по батькові _________________________________________________________________________
дата народження _____ ___________________ ____________
документ, що посвідчує особу ___________________ ___________ ___________________
(тип документа)

(серія)

(номер)

реєстраційний номер облікової картки платника податків* __________________________________
дані документа про здобутий ступінь вищої освіти ___________ ______________________
(серія)

(номер)

дані довідки, що підтверджує факт замовлення диплома бакалавра____________________________
номер(и) контактного(их) телефону(ів) __________________________________________________
назва блоку(ів), з якого(их) особа бажає складати єдине фахове вступне випробування __________
назва іноземної мови, з якої особа бажає складати єдиний вступний іспит _____________________
інформація про необхідність створення особливих умов ____________________________________
інформація про населений пункт, у якому вступник бажає скласти вступні випробування ________
Зазначені дані мною перевірені, підтверджую правильність внесених даних
_________________
(підпис)

_________________________________________
(ініціали, прізвище)

Дані внесено представником приймальної комісії
_________________
(підпис)

___________________________________
(ініціали, прізвище)

PIN-код для завершення реєстрації вступника _____________
*Не заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.

Місце для службової інформації

