
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 _____________________________

(назва закладу вищої освіти)

Для реєстрації надаю такі дані:
прізвище_________________________________________________ _________________________
ім’я __________________________________________________________________
по батькові (за наявності)____________________________________________________________
дата народження___________________________________________________________________
документ, що посвідчує особу___________________ ___________________________________

тип документа серія (за наявності), номер
реєстраційний номер облікової картки платника податків_____________________________

Дані про освіту:
документ про здобутий ступінь вищої о с в і т и _________________________________
(зазначають особи, які завершили навчання) серія номер
здобув(ла) освітній ступінь бакалавра у __________ році

здобуду у 2022 році освітній ступінь бакалавра в ___________________________
(зазначають особи, які завершують навчання у 2022 році) (назва закладу вищої освіти)

довідка, що підтверджує факт замовлення диплома бакалавра

Дані, необхідні для формування екзаменаційного листка: 
Загальна інформація:
номер(и) контактного(их) телефону(ів)____________________
адреса електронної пош ти________________________________
інформація про необхідність створення особливих ум ов_____
код ум ови_______________________________________________
дата і номер медичного висновку__________________________
Інформація про вступні випробування: 
відмітка про бажання взяти участь у МТНК Птак □ ні

населений пункт, у якому бажаю пройти М ТНК__________
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відмітка про бажання пройти МКТ* атак  Пні
назва іноземної мови, завдання з якої має містити тест М К Т_________________________
населений пункт, у якому бажаю пройти МКТ _____________________________________

Зазначені мною дані правильні ____________ __________________________
підпис Власне ім’я Прізвище

До заяви додаю:
□ копію документа, що посвідчує особу;
□ 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».



Додаток 2
до Особливостей проведення у 2022 році
реєстрації вступників
для проходження магістерського
комплексного тесту та магістерського тесту
навчальної компетентності
(пункт 8)

Форма

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 
УЧАСНИКА МАГІСТЕРСЬКОГО КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТУ ТА/АБО 

МАГІСТЕРСЬКОГО ТЕСТУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для формування бланка екзаменаційного листка будуть використані такі дані:

прізвище___________________________________________

ім’я ______________________________________________________________ _____ ____________________

по батькові (за наявності)____________________________________________________________________

дата народження_____________________

документ, що посвідчує особу________________________________________________________________
(тип документа) (серія (за наявності)) (номер)

реєстраційний номер облікової картки платника податків*_____________________________________

документ про здобутий ступінь вищої освіти_______________________________________
(серія) (номер)

або

довідка, що підтверджує факт замовлення диплома бакалавра________________________________

номер(и) контактного(их) телефону(ів)_______________________________________________________

інформація щодо проходження магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) та/або 
магістерського комплексного тесту (МКТ) (назва населеного пункту, у якому вступник бажає 
пройти МТНК, назва іноземної мови, завдання з якої має містити тест МКТ, інформація про 
населений пункт, у якому вступник бажає пройти МКТ, інформація про необхідність створення 
особливих умов (за потреби)).

Зазначені дані мною перевірені, підтверджую правильність внесених даних.

(підпис) (Власне ім ’я Прізвище)

РШ-код для завершення реєстрації вступника_________

* Не заповнювати 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 в паспорті.


