
Форма   

(лицьовий бік титульної сторінки) 

Додаток 3 

до Положення про проведення у 2016 

році як експерименту вступних 

випробувань під час вступу на основі 

ступеня бакалавра на навчання для 

здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 «Право» з 

використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання 

(пункт 7 розділу VI) 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Українського центру 

оцінювання якості освіти 

 

_____________  ____________ 
               (підпис)                (ініціали, прізвище) 

_____________ 20___ р. 
                

 

ВІДОМІСТЬ ЗМІН РЕЗУЛЬТАТІВ 
вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання 

для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання за підсумками розгляду апеляційних заяв вступників на засіданні  

апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти 
 

Підстава: протокол засідання апеляційної комісії при Українському центрі 

оцінювання якості освіти від _________ 20___ р. № ________ 

 

Кількість записів, унесених до відомості __________ 

 
Голова апеляційної комісії 

при Українському центрі  

оцінювання якості освіти  _________________________     _______     ___________ 
                                                              (посада працівника Українського центру                  (підпис)            (ініціали, прізвище) 

                                                                              оцінювання якості освіти)    

Відповідальний секретар  

апеляційної комісії при  

Українському центрі  

оцінювання якості освіти  _________________________     _______     ___________ 
                                                              (посада працівника Українського центру                  (підпис)            (ініціали, прізвище) 

                                                                              оцінювання якості освіти)    

                                       _________________________     _______     ___________ 
                                                              (посада працівника Українського центру                  (підпис)            (ініціали, прізвище) 

                                                                              оцінювання якості освіти)    

                                       _________________________     _______     ___________ 
                                                              (посада працівника Українського центру                  (підпис)            (ініціали, прізвище) 

                                                                              оцінювання якості освіти)    

 

Прошнуровано та пронумеровано _______ аркушів (пломба № ______________) 

Облікові записи ____________ - ____________ 
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(зворотний бік титульної сторінки) Продовження додатка 3 

 

 

Інформація  

про зміст граф відомості змін результатів вступних випробувань під час вступу 

на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання 

 

Код графи Зміст графи 

1 Номер облікового запису результату вступних випробувань 

2 Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

3 Тип, серія та номер документа, що посвідчує особу 

4 Результати вступних випробувань 

4а 
Набрано тестових балів із максимально можливої кількості за 

виконання завдань блоку «Англійська мова» 

4б 
Результат за шкалою 100 – 200 балів за виконання завдань 

блоку «Англійська мова» 

4в 
Набрано тестових балів із максимально можливої кількості за 

виконання завдань блоку «Право» 

4г 
Результат за шкалою 100 – 200 балів за виконання завдань 

блоку «Право» 

5 

Номер облікового запису результату у відомості результатів 

вступних випробувань під час вступу на основі ступеня 

бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання, що відбулися ___ липня 2016 року, який змінено 
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(стандартна сторінка) Продовження додатка 3 

 

 

 

1 2 3 
4 

5 
4а1 4б2 4в1 4г2 

        

        

        
 

1 Якщо особа не брала участі у вступних випробуваннях під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів 

здійснення зовнішнього незалежного оцінювання або результат вступних випробувань в порядку експерименту було 

анульовано, проставляється умовне позначення  «* * *». 
2 

Якщо особа не брала участі у вступних випробуваннях під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів 

здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, робиться запис «не з’явився(лася)». Якщо результат вступних 

випробувань в порядку експерименту особи було анульовано, робиться запис «анульовано». 

 

 

 

 

Директор департаменту вищої освіти                                                              О. Шаров 


