
Послідовність кроків для “перехресного” вступу 

 

1. У разі “перехресного” вступу (якщо Ваша спеціальність диплому бакалавра не 

співпадає зі спеціальністю вступу на магістратуру) Вам потрібно зареєструватись 

спершу на проходження додаткового вступного випробування. Графік 

випробувань за посиланням: https://vstup.ucu.edu.ua/magistratura/dodatkovyj-

vstupnyj-ispyt/  

2. Для вступників, які складають ЗНО та додаткове вступне випробування 

складається у травні і є допуском до реєстрації на ЗНО, тому:  

a. КРОК 1 – реєстрація на додаткове вступне випробування (Реєстрація на 

додаткове вступне випробування не замінює подачі документів для вступу в 

липні).  

b. КРОК 2 – складання додаткового вступного випробування. За умови 

позитивного результату –  КРОК 3  

c. КРОК 3 – реєстрація на ЗНО. Вступник, який не складав додаткове вступне 

випробування у травні на обрану спеціальність в УКУ, але складав 

додатковий іспит і зареєструвався на ЗНО в іншому ВНЗ (та/або склав ЗНО), 

може подавати документи для вступу і брати участь у конкурсному відборі 

на обрану спеціальність в УКУ в липні. 

3. Зареєструватись на додаткове вступне випробування можна через приймальну 

комісію за адресою: м. Львів, вул. Стрийська 29, Центр ім. митрополита Андрея 

Шептицького, каб. 528. Графік роботи з 10.00 – 18.00 (пн.-пт.) або он-лайн: 

https://form.jotformeu.com/91313081323344 

 

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

 

1. Покрокова інструкція: 

a) Створіть новий обліковий запис на платформі open.ucu.edu.ua. 

b) На вашу електронну пошту буде відправлено листа. 

c) Прочитайте лист і зверніться за посиланням, зазначеним у ньому.  

d) Обліковий запис буде підтверджено й система вас ідентифікує. В 

інформації свого 

e) облікового запису вкажіть: ваші прізвище, ім'я та по батькові, місто та 

адресу 

f) проживання, назву університету і спеціальність, на якій навчалися. 

g) Перейдіть за посиланням, щоб записатися на іспит та отримати доступ:  

http://open.ucu.edu.ua/course/view.php?id=17 

 

2. Додатковий вступний іспит відбуватиметься у дві сесії, у Вас є можливість скласти 

іспит 24 травня або 31 травня, з 9.00 до 21.00. 

3. Іспит передбачає виконання завдання, що містить 50 тестових запитань. Тестові 

запитання закритого типу (містять одну правильну відповідь). Кожна правильна 

відповідь на тестове завдання – 2 бали. Максимальна кількість балів за виконання 

тесту – 100 балів.  

4. Результат оцінюватимемо за шкалою – «склав»/«не склав». Критерій «склав» 

виставляється, якщо екзаменаційна робота вступника отримала не менше ніж 65 

балів.  

5. Тривалість додаткового вступного іспиту  – 80 хвилин. 
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