
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  УПРАВЛІННЯ» 

 

 

Схвалено Вченою радою                                               

ВНЗ «Національна академія управління» 

від 13 травня 2022 р., протокол № 3. 

 

Голова Вченої ради        

 

_________________________ С.А. Єрохін 

Введено в дію наказом ректора 

№ 13-ОД від 13 травня 2022 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК 

організації та проведення вступних випробувань  

на другий (магістерський) рівень вищої освіти  

з використанням технологій дистанційного навчання  

у 2022 році 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Київ – 2022  



2 

 

 

ЗМІСТ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ………..…………………………................. 3 

2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ…….. 3 

3. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ …… 4 

4. РЕГЛАМЕНТ ТА ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ 

ВИПРОБУВАНЬ........................................................................................ 

 

5 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА КОНКУРСНИЙ БАЛ………………… 6 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



3 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Тимчасовий порядок організації та проведення вступних 

випробувань на другий (магістерський) рівень вищої освіти з використаннм 

технологій дистанційного навчання у 2022 році (далі Тимчасовий порядок) 

під час прийому до ВНЗ «Національна академія управління» є документом, 

що регламентує організацію та проведення вступних випробувань у 

дистанційному форматі під час вступної кампанії відповідно до Порядку 

прийому для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом МОН 

України від 27 квітня 2022 року № 392 та зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 03 травня 2022 року за № 487/37823 (зі змінами, внесеними 

наказом МОН України від 02 травня 2022 року N. 400, зареєстрованими у 

Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 488/37824), з 

урахуванням вимог Положення про приймальну комісію Національної 

академії управління та інших внутрішніх нормативних документів Вищого 

навчального закладу «Національна академія управління». 

1.2.  Тимчасовий порядок розроблено з метою удосконалення процедури 

проведення вступних випробувань на другий (магістерський) рівень вищої 

освіти у 2022 році. 

1.3.  Тимчасовий порядок регламентує організацію та проведення 

вступних випробувань з використанням технологій дистанційного навчання у 

синхронному режимі. 

1.4.  Дія Тимчасового порядку поширюється на Приймальну (предметну) 

комісію ВНЗ «Національна академія управління» та осіб, які вступають на 

другий (магістерський) рівень вищої освіти до ВНЗ «Національна академія 

управління» у 2022 році. 

1.5.  Вступні випробування на другий (магістерський) рівень вищої 

освіти (далі - вступні випробування) – сукупність вступних заходів, що дає 

змогу вступнику продемонструвати рівень володіння загальними і 

спеціальними компетентностями за спеціальністю, а також ступінь готовності 

до розвитку нових знань та розв’язування проблем. 

 

2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

2.1. Вступні випробування у ВНЗ «Національна академія управління» у 

2022 році відбуваються з використанням технологій дистанційного навчання 

на платформі ZOOM у синхронному режимі (відеоконференція) з цифровою 

фіксацією процесу їх складання. 

2.2. З метою внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, а також 

дотримання норм академічної доброчесності, технічна забезпеченість 

безперебійного інтернет-з'єднання, аудіо- та відео- зв'язку                                       

є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ умовою під час проведення вступних випробувань з 

використанням технологій дистанційного навчання. 
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2.3. ВНЗ «Національна академія управління» забезпечує технічну 

підтримку проведення вступних випробувань та належне функціонування 

платформи ZOOM у веб-середовищі. 

2.4. Координацію та контроль за проведенням вступних випробувань з 

використанням технологій дистанційного навчання всіма учасниками 

здійснюють Приймальна комісія та голови відповідних предметних комісії. 

2.5. За підготовку методичного супроводження вступних випробувань, а 

саме своєчасне надання необхідних матеріалів вступних випробувань, 

відповідальність несе голова відповідної Приймальної (предметної) комісії. 

2.6. Вступники повинні самостійно та заздалегідь забезпечити технічну 

можливість складання вступного випробування з будь-якого гаджету, що має 

одночасно відео та аудіо спілкування з можливістю використання як 

дротового, так i мобільного інтернету. Якість відеозображення повинна 

надати членам Приймальної (предметної) комісії можливість ідентифікувати 

вступника, а якість аудіозв’язку — чіткий звук в зворотному напрямку 

(запитання — відповіді на запитання). 

2.7. Норми часу для проведення вступних випробувань встановлюються 

відповідно до програм вступних випробувань. 

 

3. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

3.1. Під час проведення вступних випробувань (від початку і до його 

завершення) здійснюється автоматичний запис системою ZOOM. Цифровий 

запис процесу складання вступних випробувань зберігається в Академії 

впродовж одного року. 

3.2. Під час вступного випробування повинна бути забезпечена 

спокійна i доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість 

самостійно, найбільш повно представити рівень своїх знань. 

3.3. Проведення вступних випробувань розпочинається з 

ідентифікації особи. Кожен вступник на камеру називає своє прізвище та 

ім’я. Секретар Приймальної (предметної) комісії фіксує присутність 

вступника відповідно до списку групи. 

3.4. Доступ сторонніх осіб до вступного випробування заборонений. 

3.5. Під час проведення вступних випробувань забороняється 

користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними 

посібниками, іншими матеріалами та джерелами інформації. 

3.6. Вступні випробування відбуваються за тестовою технологією. 

Посилання на гугл-форму з тестами надсилається на електронну пошту 

кожного вступника з офіційної електронної пошти ВНЗ «НАУ» 

(1992academy@gmail.com або kyivnam@gmail.com). Час призначений для 

проходження кожного вступного випробування зазначається у Програмі 

відповідного фахового вступного випробування.  

3.7. У разі оголошення сигналу «Повітряна тривога!» у будь-якого 

учасника процесу вступу оголошується перерва тривалістю одна година. У 

разі якщо повітряна тривога триває більше ніж одну годину, процедура 

mailto:1992academy@gmail.com
mailto:kyivnam@gmail.com
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проходження вступних випробувань переноситься на наступний робочий 

день зі збереженням часу та ідентифікатору доступу до відеоконференції 

ZOOM. Ті вступники, які завершили вступні випробування до оголошення 

сигналу «Повітряна тривога!», повторно до відеоконференції ZOOM не 

приєднуються. 

3.8. Вступники, які не з’явились на вступні випробування без 

поважних причин у зазначений за розкладом час або не забезпечили вимоги 

до умов проведення вступного  випробування до участі у подальших 

вступних випробуваннях i конкурсі не допускаються. За наявності поважних 

причин  (повітряної тривоги тощо) вступники допускаються до складання 

пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної (предметної) 

комісії в межах встановлених строків i розкладу проведення вступних 

випробувань. 

3.9. Перескладання вступних випробувань не допускається. 

3.10. Зведені (за усіма випробуваннями) персональні результати 

вступних випробувань надсилаються вступнику на його електронну пошту. 

3.11. Оприлюднення рейтингового списку відбувається на офіційному 

сайті Академії до 18.00 наступного дня після проведення фахового вступного 

випробування. 

3.12. Списки рекомендованих на навчання та списки зарахованих  

оприлюднюються на офіційному сайті Академії. 

3.13. У разі незгоди з результатами вступних випробувань, вступник 

має право на їх оскарження відповідно до «Положення про процедуру 

розгляду заяв, скарг та пропозицій учасників освітнього процесу ВНЗ 

«Національна академія управління). Апеляція подається у письмовій формі 

(апеляційна заява) в день оголошення результатів. Предметом апеляції є 

порушення процедури проведення вступних випробувань, порушення прав 

вступників, незгода з результатами оцінювання.  

 

 

4. РЕГЛАМЕНТ ТА ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ 

ВИПРОБУВАНЬ 

 

4.1. Вступні фахові випробування для вступу на навчання на другий 

(магістерський) рівень вищої освіти відбуваються за спеціальністю. 

4.2. Вступні випробування на другий (магістерський) рівень вищої освіти 

відбуваються в дистанційному форматі у форматі гугл-тесту в режимі 

реального часу. 

4.3. Завдання вступного фахового випробування зі спеціальності 

передбачено Програмою фахового вступного випробування зі спеціальності. 

4.4. Дати проведення вступних випробувань на другий (магістерський) 

рівень вищої освіти у 2022 році відбуваються згідно Правил прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти у Вищому навчальному закладі 

«Національна академія управління» у 2022 році. 
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5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ ТА 

КОНКУРСНИЙ БАЛ 

 

5.1. Оцінювання вступників за фаховим вступним випробуванням зі 

спеціальності проводять за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно».  

5.2. Шкала та критерії оцінювання фахового вступного випробування зі 

спеціальності наводяться в Програмі фахового вступного випробуванням зі 

спеціальності.  

5.3. Незадовільна оцінка з фахового вступного випробування зі 

спеціальності є підставою для відмови вступникові в допуску до конкурсного 

відбору.  

5.4. Рейтинговий список вступників формується на підставі конкурсного 

бала, який є результатом фахового вступного випробування.  

5.5. У випадку, коли рейтинг двох або більше вступників на певну 

спеціальність за результатами вступних випробувань є однаковим, перевага 

при зарахуванні надається вступникові, який:  

- має публікації за обраною спеціальністю;  

- має виступи на всеукраїнських / міжнародних наукових конференціях з 

фаху;  

- має диплом призера/переможця всеукраїнської студентської олімпіади 

/ конкурсу студентських наукових робіт з фаху;  

- має документ про освіту з відзнакою. 

 

 

 

 

 


