
Як скласти додатковий вступний іспит з менеджменту на Магістерську програму з 

управління неприбутковими організаціями 

Інструкція абітурієнтам 

13 травня розпочинається вступний процес на Магістерську програму з управління 

неприбутковими організаціями. 

 

Етапи: 

13–31 травня – реєстрація на додатковий фаховий іспит (онлайн) для вступників 

з інших спеціальностей* 

13 травня – 3 червня (до 18.00 год.) – реєстрація на ЗНО з іноземної мови 

* у приймальній комісій університету, який проводить вступ на обрану Вами 

спеціальність** 

17 травня (10.00-11.10 год.) – додатковий фаховий іспит (онлайн) 

*перша сесія*** 

24 травня (14:00-14.10 год.) – додатковий фаховий іспит (онлайн) 

*друга сесія*** 

31  травня (17:00-18.10 год.) – додатковий фаховий іспит (онлайн) 

*третя сесія*** 

 
* Щоб зареєструватися на додатковий фаховий іспит, подайте електронну заяву або 

документи особисто (каб. 528, центр Андрея Шептицького за адресою: вул. Стрийська, 

29). 

Документи для реєстрації на ЗНО та на додаткове вступне випробування 

1. Заява (якщо подача документів електронна, тоді варто завантажити зіскановану 

підписану заяву); 

2. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, 

паспорт громадянина України для виїзду за кордон) або інший документ, що засвідчує 

особу і громадянство; 

3. Копія ідентифікаційного коду; 

4. Документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на 

основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за наявності), або довідку щодо 

планованого терміну завершення навчання та отримання диплому 2019 року, видану за 

місцем навчання (для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних 

випробувань – оригінали або копії); 

5. Фото 3х4 (якщо подача документів електронна, тоді варто завантажити скан). 

* Папка на зав’язках для зберігання документів. 

Документи можна подати електронно (посилання на електронну форму буде додано 

додатково або особисто. Дійсні лише якісні скан-копії) 

*Зареєструватися на ЗНО можна у приймальній комісії університету, до якого Ви плануєте 

вступати, або університету, в якому навчаєтеся. Реєстрація на ЗНО для вступників з інших 

спеціальностей буде відбуватися після складання додаткового вступного іспиту. 

 

https://form.jotformeu.com/91294591743364


*** Додатковий фаховий іспит – додаткове до основних іспитів вступне 

випробування, яке складають вступники, що вступають з інших спеціальностей. 

Додаткове вступне випробування складається у травні і є допуском до реєстрації на 

ЗНО, тому необхідно: 1. зареєструватися на додаткове вступне випробування; 2. 

скласти випробування. За умови позитивного результату – зареєструватися на ЗНО. 

 

 

 

Щоб скласти додатковий фаховий іспит, перейдіть на платформу open.ucu.edu.ua. 

Покрокова інструкція: 

1. Створіть новий обліковий запис на платформі open.ucu.edu.ua. 

2. На вашу електронну пошту буде відправлено листа. 

3. Прочитайте лист і зверніться за посиланням, зазначеним у ньому. 

4. Обліковий запис буде підтверджено й система вас ідентифікує. В інформації свого 

облікового запису вкажіть: ваші прізвище, ім'я та по батькові, місто та адресу проживання, 

назву університету і спеціальність, на якій навчалися. 

5. Перейдіть за посиланням,яке Вам надійшло на пошту та виберіть курс   

2019: Додаткове вступне випробування з менеджменту  на Магістерську 

програму з УНО. 

6. Виконайте завдання  в обраний час, прикріпивши файл відповіді та 

зберігши його. 

 

Контактні особи: Ліна Полихата, керівниця Магістерської програми 

з управління неприбутковими організаціями; 0679568622 

Надія Нижник, методист програми, manpm_ilm@ucu.edu.ua,  093 20-60-310

https://deref-mail.com/mail/client/ZY0sBDXKMYw/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fopen.ucu.edu.ua%2F
mailto:manpm_ilm@ucu.edu.ua


 


