
 
 

 

 

Умови та конкурсні випробування 

для вступу на здобуття ступеня магістра 

 

Спеціальність 
Перелік конкурсних випробувань 

Бюджетна пропозиція Небюджетна пропозиція 

181 Харчові 

технології 

МАГІСТР на основі  ОС «Бакалавр» 

1.Сертифікат ЄВІ з іноземної мови 2020 р. 

2.Фахове1  вступне випробування. 

1. Сертифікат ЄВІ з іноземної мови 2020 р  

3. Фахове1 вступне випробування. 

МАГІСТР на основі  ОС «Магістр» (ОКР «Спеціаліст») 

1.Сертифікат ЄВІ з іноземної мови 2020 р. 

2.Фахове1  вступне випробування. 

1.Вступний іспит з іноземної мови. 

2.Фахове1  вступне випробування. 

 
1 

При прийомі на навчання за спеціальністю 181 «Харчові технології» для здобуття 

ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) здобутих за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) проводиться 

додаткове фахове вступне випробування. Додаткове фахове вступне випробування 

проводиться в Уманському НУС у формі комп’ютерного тестування, має кваліфікаційний 

характер і його результати при обчисленні конкурсного балу для конкурсного відбору осіб 

при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра не враховуються. Додаткове фахове 

вступне випробування оцінюється за двобальною шкалою – «склав»/«не склав». У випадку, 

якщо вступник не склав додаткове фахове вступне випробування, він не допускається до 

складання фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту з іноземної мови і 

втрачає право брати учать у конкурсному відборі. 

 

Конкурсний бал (КБ) для вступу на навчання за спеціальністю 181 

«Харчові технології» для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття 

освіти на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста), а також на 

основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) виключно за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, розраховується за формулою:  
КБ = П1 + П2 + П3, 

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) (за 

шкалою від 100 до 200 балів) або вступного іспиту з іноземної мови (за 

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

балів). Фахове вступне випробування проводиться в Уманському НУС у формі 

комп’ютерного тестування;   
П3=Д×0,2 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (середній бал 

документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі 

якого здійснюється вступ за шкалою від 0 до 20 балів), де Д – середній бал 

документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на 

основі якого здійснюється вступ, обрахований за шкалою 60-100 балів (додаток 

5.2 Правил Прийому).  

 
 



 

Етапи вступної кампанії Денна / заочна форма 

навчання 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 
необхідних документів 

з 01 липня; 

Реєстрація  вступників  для  складання  єдиного  вступного 
іспиту з іноземної мови 

з 06 травня до 18
00

 год. 03 

червня; 

Складання додаткових фахових вступних випробувань для 
вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти 
(освітньо-кваліфікаційного  рівня),  здобутого  за  іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки) 
 

 

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих з 05 липня до 22 липня; 
Правил,  для  осіб,  які  вступають  на  основі  результатів  

єдиного   вступного   іспиту   та   фахового   вступного  

випробування  

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих з 17 червня до 25 червня; 
Правил, 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 (додаткова сесія 01 липня 
проводиться  в  строки,  встановлені  Українським  центром  

оцінювання якості освіти)  

Спеціально  організована  сесія  єдиного  вступного  іспиту у терміни, встановлені 
проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 

Міністерством освіти і науки 
осіб 

України;  

Відповідні вступні іспити з іноземної мови в Уманському 01 липня 
НУС у випадках, визначених цими Правилами та Умовами  

прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного  

вступного  іспиту за  матеріалами  (завданнями/зошитами),  

наданими Українським центром оцінювання якості освіти.  

Український   центр   оцінювання   якості   освіти   надає  

матеріали  для  проведення  у Уманському  НУС  вступних  

іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню  

іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту  

Фахові  вступні  випробування,  а  також  додаткові  фахові з 05 липня по 26 липня; 
вступні  випробування  для  вступників,  які  вступають  на  

основі  ступеня  вищої  освіти  (освітньо-кваліфікаційного  

рівня),  здобутого  за  іншою  спеціальністю  (напрямом  

підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит  

Надання рекомендацій для зарахування - за державним замовленням 

 – не пізніше 05 серпня; 

 - за кошти фізичних та/або 

 юридичних осіб – 

 не пізніше 11 серпня; 

Виконання вимог Правил прийому для зарахування - за державним замовленням 

 до 18
00

 години 10 серпня; 

 - за кошти фізичних та/або 

 юридичних осіб – до 18
00 

 год. 14 серпня; 

Видання наказу про зарахування - за державним замовленням 



 – до 12
00

 години 11 серпня; 

 - за кошти фізичних та/або 

 юридичних осіб – не пізніше 

 17 серпня. 
 


