МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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Щодо проведення у 2019 році
спеціально організованої сесії
єдиного вступного іспиту

Відповідно до пункту 2 розділу VIII Порядку організації та проведення
вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційнотехнологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для
вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за
№ 446/33417, з метою підготовки до організованого проведення у 2019 році
спеціально

організованої

сесії

вступного

випробування

з

іноземної

(англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу
на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої
освіти

(освітньо-кваліфікаційного

рівня

спеціаліста),

яке

передбачає

використання організаційно-ігехнологічних процесів здійснення зовнішнього
незалежного оцінювання (даді —єдиний вступний іспит),
НАКАЗУЮ:

1. Українському

центру

організувати проведення:

оцінювання

якості

освіти

(Бойко

В.

І.)

1) реєстрації вступників дод участі у спеціально організованій сесії єдиного
вступного іспиту з 07 до 15 жовтня 2019 року;
2) спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту 05 листопада
2019 року.
2. Закладам вищої освіти, які здійснюють у 2019 році прийом на навчання
для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 027 «Музеєзнавство,
пам’яткознавство»,

028

«Менеджмент

соціокультурної

діяльності»,

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і
мистецтво», спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім
спеціальності

035

«Філологія»),

спеціальностями

галузей

знань

04 «Богослов’я», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика»,
07 «Управління

та

адміністрування»,

08

«Право»,

12

«Інформаційні

технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та
адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»:
1) здійснити заходи щодо проведення в установлені під пунктом 1 пункту 1
цього наказу строки реєстрації вступників для участі у спеціально
організованій сесії єдиного вступного іспиту;
2) провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості
з питань проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту.
3. Регіональним центрам оцінювання якості освіти у співпраці із закладами
вищої освіти, а також, за потреби, структурними підрозділами з питань освіти
і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій до 15 жовтня
2019 року створити у мм. Вінниці, Дніпрі, Івано-Франківську, Києві, Львові,
Слов’янську, Одесі, Херсоні, Харкові пункти проведення зовнішнього
незалежного оцінювання, у яких проводитиметься спеціально організована
і

сесія єдиного вступного іспиту.

з

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
Рашкевича Ю. М.

Міністр

