
РЕЄСТРАЦІЯ

НА 

МКТ / МТНК
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Загальні ЄВІ

HTTPS://WWW.NMU.ORG.UA/UA/CONTENT/STUDY/ADMISSION/
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вступників для складання

МАГІСТЕРСЬКОГО КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТУ (МКТ)

та
МАГІСТЕРСЬКОГО ТЕСТУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

(МТНК)

триватиме

З 27 ЧЕРВНЯ ДО 18 ЛИПНЯ 2022 РОКУ 

включно

РЕЄСТРАЦІЯ
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ЕТАП І

3.Сформуйте 
комплект 

реєстраційних 
документів

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ на МКТ/МТНК
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КОМПЛЕКТ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

заповнена заява-анкета

документ, що посвідчує особу

облікова картка платника податків

документ про здобутий ступінь вищої освіти для осіб, які завершили 
навчання в минулих роках
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Загальні ЄВІ

Додаток 1 
до Особливостей проведення у 2022 році реєстрації вступників  
для проходження магістерського комплексного тесту та магістерського тесту навчальної 
компетентності  (пункт 4) 

 
ЗАЯВА-АНКЕТА  

про реєстрацію для проходження магістерського тесту навчальної компетентності  
та/або магістерського комплексного тесту  

 

Прошу зареєструвати мене для проходження магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) та/або
магістерського комплексного тесту (МКТ) для вступу для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти
в Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка»  

(назва закладу вищої освіти) 
  
Для реєстрації надаю такі дані: 
прізвище Подолян  
ім’я Катерина  
по батькові (за наявності) Михайлівна  
дата народження 28.06.2000  
документ, що посвідчує особу                       паспорт                                      АН 686868  
     тип документа                          серія (за наявності), номер 
реєстраційний номер облікової картки платника податків 123456789100  
 

Дані про освіту: 
документ про здобутий ступінь вищої освіти     ЕЕ    25856545   
 (зазначають особи, які завершили навчання)                серія   номер 

здобув(ла) освітній ступінь бакалавра у _________ році 
----------- 
здобуду у 2022 році освітній ступінь бакалавра в Національному технічному університеті «Дніпровська 
політехніка»  
      (зазначають особи, які завершують навчання у 2022 році)                         (назва закладу вищої освіти) 

  
довідка, що підтверджує факт замовлення диплома бакалавра   
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Дані, необхідні для формування екзаменаційного листка: 
Загальна інформація: 
номер(и) контактного(их) телефону(ів) 067-123-45-69, 063-25-25-258  
адреса електронної пошти podolan.k@nmu.one  
інформація про необхідність створення особливих умов   
код умови   
дата і номер медичного висновку   
Інформація про вступні випробування: 
відмітка про бажання взяти участь у МТНК                V так     ні 
населений пункт, у якому бажаю пройти МТНК Дніпро  
 

відмітка про бажання пройти МКТ*         так             V  ні 
назва іноземної мови, завдання з якої має містити тест МКТ   
населений пункт, у якому бажаю пройти МКТ   

 

Зазначені мною дані правильні           ___________  Катерина ПОДОЛЯН   
            підпис   Власне ім’я Прізвище  
До заяви додаю: 
V копію документа, що посвідчує особу; 
V копію облікової картки платника податків; 
 копію довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в 
рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносять до Єдиної 
державної бази з питань освіти); 
 копію документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які 
завершили навчання); 
 копію медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності 
створення особливих умов). 
* Вступники на навчання за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» обов’язково мають  вказати «так». 
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ЕТАП ІІ

Надішліть на 
електронну адресу 
приймальної комісії
копії реєстраційних

документів

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ на МКТ/МТНК
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ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

master@nmu.one

Тема листа: прізвище, ім’я, по батькові
(наприклад: Подолян_Катерина_Михайлівна)

Текст листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки 

платника податків (за наявності).

(наприклад: Подолян Катерина Михайлівна, 123456789111)

Імена файлів, що прикріплюється до листа складаються із прізвища

вступника та назви документа

(наприклад: Подолян_заява.jpg, Подолян_паспорт.png),
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ЕТАП ІІІ

Отримайте 
скановану копію 
екзаменаційного 

листка

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ на МКТ/МТНК
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ЕТАП ІV Отримайте 
запрошення

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ на МКТ/МТНК
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Для кожного учасника,

який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті 

Українського центру оцінювання якості освіти

https://testportal.gov.ua

створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника»,

доступ до якої здійснюється

за НОМЕРОМ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЛИСТКА та 

РIN-КОДОМ, зазначеним у ньому.
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Завантажити

запрошення-перепустку з 

«Кабінет вступника»

в якій буде вказано

дату, місце та час 

проведення

випробувань
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ЕТАП V
Візьміть 
участь у 

тестуванні

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ на МКТ/МТНК
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ОСНОВНА СЕСІЯ  МТНК / МКТ

з 10 серпня до 17 серпня



18

ЕТАП VІ Отримайте 
результати

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ на МКТ/МТНК

ДО 23 СЕРПНЯ
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ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

м. Дніпро, 49005

просп. Дмитра Яворницького, 19

(067) 447-51-52
(099) 271-40-80

master@nmu.one 

https://www.nmu.org.ua/ua/


