
АЛГОРИТМ ВСТУПУ 

В МАГІСТРАТУРУ 2022:

покрокова інструкція



Інформація щодо вступу в магістратуру
Детальна інформація щодо вступу в магістратуру міститься за

покликанням:
https://admission.pnu.edu.ua/важлива-інформація-вступнику/другий-магістерський-рівень/

https://admission.pnu.edu.ua/важлива-інформація-вступнику/другий-магістерський-рівень/


Інформація для вступників у  магістратуру

У 2022 році всі спеціальності для вступу у магістратуру мають свої особливості. 

Для вступу на некон’юнктурні спеціальності Факультету природничих наук у
Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника для
претендентів на
✓ бюджетні місця необхідно складати фаховий вступний іспит в

університеті у вигляді комп’ютерного тестування та подати
мотиваційний лист.

✓ для претендентів тільки на контрактне навчання для вступу достатньо
подати мотиваційний лист.

Фахові вступні випробування проводитимуться із 22 серпня по 17 вересня згідно з
розкладом, який буде Вам повідомлено ближче до дня його проведення
працівниками відбіркової приймальної комісії.



Інформація для вступників у магістратуру

❑ Подання заяв для вступу в магістратуру в 2022 році відбувається через
електронний кабінет вступника.

❑ Реєстрація електронних кабінетів для вступників у магістратуру розпочнеться
1 серпня. Подання заяв для вступу до університету – із 16 серпня.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РОБОТИ З СИСТЕМОЮ ПОДАННЯ ЗАЯВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ 
(РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ)

Відеороз’яснення:  
https://www.youtube.com/watch?v=CjhbHO9bnjg&list=PLFVSJgZgf7h9NKJE7ChJtvVYN75ktCiz5&index=16

Текстова інструкція:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2019/2019/06/25/ez-2019-21062019.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=CjhbHO9bnjg&list=PLFVSJgZgf7h9NKJE7ChJtvVYN75ktCiz5&index=16
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2019/2019/06/25/ez-2019-21062019.pdf


Особливості реєстрації електронних кабінетів

Реєстрація електронних кабінетів вступників у 2022 році починається 1 серпня.

Щоб вдало зареєструватися, вступник має ввести наступні дані:

1. серія та номер диплома бакалавра/магістра/спеціаліста;

2. номер, PIN-код, рік отримання сертифіката ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ;

Важливо: необхідно мати зареєстровану електронну пошту на одному із гарантованих поштових

серверів (використання поштових серверів із домену .ru не допускається)

Важливо: при реєстрації електронного кабінету вказати діючий номер мобільного телефону, та,

бажано, ще один – додатковий).

Після реєстрації активуємо е-кабінет протягом години.

Виявили помилку? Внесіть нове значення та натисніть кнопку «підтвердити»; завантажити кольорову

фотокартку. Вимоги до знімка чіткі: формат JPEG (JPG). Максимальний розмір файлу — 1 Мб. Розмір

фотокартки — 3х4 см. Жодних селфі!; Якщо розмір файлу більший — додаток не завантажиться.

Вчасно подаємо заяву до ЗВО.



Строки вступної кампанії для вступників у магістратуру

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

розпочинається: 01 серпня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі фахового іспиту в закладі освіти:

розпочинається: 16 серпня

закінчується: о 18:00 15 вересня

Фахові вступні випробування (проводяться в кілька потоків)

розпочинаються: 22 серпня

закінчуються: 17 вересня

Надання рекомендацій для зарахування
за державним замовленням не пізніше 20 вересня

за кошти фізичних та юридичних осіб не раніше 26 вересня

Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації (подача 

документів у паперовому варіанті):

для зарахування за державним замовленням до 18:00 24 вересня

за кошти фізичних та юридичних осіб до 30 вересня

Терміни зарахування вступників:
за державним замовленням 25 вересня

за кошти фізичних та юридичних осіб 3 жовтня



Терміни вступної кампанії для вступників у магістратуру



Виконання рекомендацій до зарахування 

Після отримання рекомендацій до зарахування подаємо оригінали 

документів:

1. Пред’являємо документ, що посвідчує особу, подаємо його копію;

2. Пред’являємо довідку про присвоєння індивідуального податкового

номера, подаємо її копію;

3. Подаємо оригінал довідки про реєстрацію місця проживання;

4. Подаємо оригінал диплома про наявний ступінь вищої освіти;

5. Подаємо оригінал додатка до диплома про вищу освіту (якщо він

відсутній – середній бал зараховується як мінімально можливий – 2 бали)

6. Подаємо 4 фотокартки розміром 3х4, а також на електронному носії

електронний варіант такої фотографії у якісному розрішенні у форматі jpeg;

7. Подаємо 2 конверти з марками;

8. Теку на зав’язках;

9. Для військовозобов’язаних – документ (посвідчення) про приписку до

призовної дільниці (приписне)

10. Документи, що посвідчують наявність пільги (за наявності, для

пільгових категорій вступників).



Строки вступної кампанії для вступників у магістратуру

ІІ етап
вступної кампанії для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої

освіти за кошти фізичних та юридичних осіб

(денна, заочна форма навчання)

Прийом заяв та документів
розпочинається: 17 жовтня

закінчується: 16 листопада
Фахові вступні випробування проводяться:

із 14 листопада по 18 листопада
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників:

21 листопада
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації
за кошти фізичних та юридичних осіб

до 25 листопада
Терміни зарахування вступників:

за кошти фізичних та юридичних осіб 28 листопада



Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) 

та спеціальностей ОС “магістр”, за якими оголошується 

прийом на навчання на базі ОС “бакалавр”, 

ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання

Інформація за покликанням: https://admission.pnu.edu.ua/wp-
content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-1-2022.pdf

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-1-2022.pdf


Перелік вступних випробувань для вступу

в магістратуру в 2022 році

Інформація за покликанням: https://admission.pnu.edu.ua/wp-
content/uploads/sites/6/2022/05/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-3-2.pdf

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/05/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-3-2.pdf


Інструкційні матеріали щодо проходження процедури 

складання вступних іспитів

І. Умови складання вступних іспитів.

До складання вступних іспитів абітурієнт допускається за умови:

•подачі заяви на вступ;

•наявності документа, який посвідчує особу;

•наявності ручки;

•наявності засобів індивідуального захисту (захисна маска / респіратор, рукавички тощо).

Абітурієнт може додатково мати під час іспитів:

•питну воду у прозорій пляшці без етикетки;

•додаткове канцелярське приладдя (олівці, гумки тощо).

Абітурієнту забороняється використовувати та проносити у екзаменаційну аудиторію:

•мобільні телефони;

•електронні годинники, навушники, планшети, ноутбуки та інші цифрові пристрої;

•шпаргалки та інші допоміжні матеріали.

Під час проходження іспиту вступник зобов’язаний:

•знаходитись у екзаменаційній аудиторії;

•працювати самостійно під час складання іспиту;

•не спілкуватись з іншими вступниками;

•поводитися ввічливо щодо інших вступників та виконувати законні вказівки членів екзаменаційних

комісій;

•дотримуватися Правил прийому, Положення про організацію вступних випробувань та Положення

про Апеляційну комісію Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний

університет імені Василя Стефаника”.

За умови використання та/або наявності заборонених речей та невиконання обов’язків вступником

результати іспиту анульовуються, а іспит вважається нескладеним, про що комісією, яка забезпечує

тестування, складається відповідний протокол.



Інструкційні матеріали щодо проходження процедури

складання вступних іспитів

ІІ. Процедура проходження вступних іспитів

1. Вступник повинен з’явитись до початку іспиту, що відбуваються згідно розкладу оприлюдненого на

веб-сторінці Приймальної комісії.

2. При вході в аудиторію пройти ідентифікацію шляхом пред’явлення документа, який посвідчує

особу. Успішна процедура проходження ідентифікації вважається початком іспиту.

3. Отримати екзаменаційні матеріали у членів комісії, яка здійснює тестування, що засвідчується

підписом. До матеріалів входять: титульний аркуш, аркуш результатів та пін-код.

4. Сісти на робоче місце у порядку наповнення аудиторії та чекати завершення процедури

реєстрації.

5. Після завершення процедури реєстрації за допомогою вказівок членів комісії, яка здійснює

тестування, заповнити титульний аркуш.

6. За дозволом членів комісії, яка здійснює тестування, уважно ввести пін-код у вікно програми

тестування та розпочати тестування.

7. Після початку тестування буде згенеровано тестовий білет, відповіді на питання якого потрібно

дати протягом відведеного часу, зворотній відлік якого йтиме у правому верхньому куті монітора.

Завершити тестування вступник повинен до завершення відведеного часу.

8. Під час проходження тестування вступник вписує в аркуш результатів ті обрані ним варіанти

відповідей, які він вважає остаточними. Заповнення аркушу результатів відбувається паралельно до

проходження тестування і до завершення проходження тестів кожного рівня. У аркуші абітурієнт

обов’язково вказує номер білету.

9. Після закінчення іспиту вступник отримує роздруковані результати, ставить власний підпис на

кожному листку титульного аркушу, аркушу результатів та роздрукованих результатів. Здає усі

екзаменаційні матеріали (титульний аркуш, аркуш результатів, пін-код та роздруковані результати)

комісії, яка спостерігає за процесом тестування, що засвідчує підписом. Після здачі матеріалів іспит

вважається завершеним.



Інструкційні матеріали щодо проходження процедури  

складання вступних іспитів

1. Тестовий білет для вступників на ОС «магістр» складається з 2-х рівнів

(базового – 10 питань та основного – 25 питань). Після успішного

проходження базового рівня вступник отримує 100 балів та допускається до

основного рівня, де кожна правильна відповідь оцінюється в 4 бали.

Час складання базового рівня 20 хв, основного – 40 хв. Шкала

оцінювання — 200 бальна. Завершити тестування вступник повинен до

завершення відведеного часу.

2. Під час проходження тестування вступник вписує в аркуш результатів ті

обрані ним варіанти відповідей, які він вважає остаточними. Заповнення

аркушу результатів відбувається паралельно до проходження тестування і до

завершення проходження тестів кожного рівня. У аркуші абітурієнт обов’язково

вказує номер білету.

3. Після закінчення іспиту вступник отримує роздруковані результати,

ставить власний підпис на кожному листку титульного аркушу, аркушу

результатів та роздрукованих результатів. Здає усі екзаменаційні матеріали

(титульний аркуш, аркуш результатів, пін-код та роздруковані результати)

комісії, яка спостерігає за процесом тестування, що засвідчує підписом. Після

здачі матеріалів іспит вважається завершеним.



Фахові іспити – 2022  рік вступу
Приклади тестів для вступу на ОС “магістр” за покликанням: https://dist-vstup.pnu.edu.ua/939

https://dist-vstup.pnu.edu.ua/939


Тестові завдання
Приклади тестів для вступу на ОС магістра за покликанням: https://dist-vstup.pnu.edu.ua/939

Тестовий білет для вступників на ОС магістра складається з 2-х рівнів (базового та основного):

1. Базовий рівень – 10 питань.

2. Основний рівень – 25 питань.

Після успішного проходження базового рівня вступник отримує 100 балів та допускається до основного

рівня, де кожна правильна відповідь оцінюється в 4 бали.

Час складання базового рівня 20 хв, основного – 40 хв. Шкала оцінювання — 200 бальна.

Приклад:

https://dist-vstup.pnu.edu.ua/939


Мотиваційний лист і його особливості 
Методичні рекомендації щодо написання мотиваційного листа вступника та критерії його

оцінювання https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/05/%D0%9C%D0%BE%D1%82%

D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.pdf

СТРУКТУРА МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

«Шапка», офіційне звертання.

(наприклад: «Шановний Ігоре Євгеновичу!»). Звертання зазвичай виділяється напівжирним

шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.

Вступ.

(наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині варто коротко пояснити, чому

вступник обрав саме цей освітній заклад і як, на його думку, навчання в ньому сприятиме його

професійному розвитку і зростанню.

Основна частина.

- Характеристика професійних цілей вступника;

- Здобутки, академічні результати, знання та навички.

Заключна частина.

Перелік додатків до мотиваційного листа.

(Усі додатки - якісні фотографії, скановані копії або документи у pdf-форматі) вступником

надсилаються на електронну адресу відповідного структурного підрозділу (факультету), на

якому вступник виявив бажання навчатися і подав електронну заяву на вступ.)

Відбіркова комісія Факультету природничих наук: vstup_fpn@pnu.edu.ua

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/05/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.pdf
mailto:vstup_fpn@pnu.edu.ua


Вартість навчання студентів

Прикарпатського національного університету

імені Василя Стефаника денної та заочної форм навчання 

за освітнім ступенем “магістр”

на 2022-2023 н.р.



Наші контакти:

Деканат

Факультету природничих наук

vstup_fpn@pnu.edu.ua 

тел: (0342) 596162, 0688829916  

На час вступної кампанії

відбіркова комісія

Факультету природничих наук знаходиться в  515 каб. 

Гуманітарного корпусу за адресою:

вул. Шевченка, 57, м. Івано Франківськ

mailto:vstup_fpn@pnu.edu.ua

