
ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Магістр

Всту� 2020

ЗНО � магістратур�: 6 основни� крокі�
Вступ на спеціальності

Філологія (Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша-англійська)

Економіка
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

Маркетинг

Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Право

Харчові технології

Готельно-ресторанна справа

Туризм

Публічне управління та адміністрування

Звернітьс� д� приймальної
к�ісії � �ареєструйтес�1

на єдиний вступний іспит ЄВІ з іноземної мови (єдине фахове 
вступне випробування (ЄФВВ)) з права та загальних навчальних 
правничих компетентностей*)

Важливо: Якщо ви хочете вступати на кілька спеціальностей, одна 
з яких передбачає ЄВІ, а інша - і ЄВІ, і ЄФВВ, то реєструватися 
треба там, де і ЄВІ, і ЄФВВ
Важливо: Якщо вступаєте на «перехресну» спеціальність, вам 
також треба пройти додаткові фахові випробування у виші.

Надайте таку інформацію:
-ПІБ, дата народження
-тип, серія і номер документа, що посвідчує 
особу
-ідентифікаційний номер
-дані диплому про вищу освіту/код здобувача 
освіти ЄДЕБО/дані довідки щодо планового 
строку завершення навчання
-контактний телефон
-іноземна мова, з якої складатиме ЄВІ 
(англійська/німецька/французька/іспанська)
-блоки ЄФВВ, які складатимете*
-населений пункт, де бажаєте проходити тест
-номер і дату медичного висновку про 
створення особливих умов (для осіб з 
особливими освітніми потребами)

06.05-03.06

Подайт� �аяв� чер� електронни� 
ка�не� т� документ� д� інститут� 5

Пред’явіть оригінали:
-документа, що посвідчує особу
-військово-облікового докумена для військово-
зобов’язаних
-диплома та додатку до нього.

Додайте до заяви копії:
-документа, що посвідчує особу
-військово-облікового документа для військово-
зобов’язаних
-диплома та додатку до нього
-екзаменаційного листка ЄВІ (ЄФВВ*)
-4 кольорові фотокартки 3*4 см.

Отримавш� рек�ендації, виконайт�
вим�� д� �ар�уванн�

6
Принесіть до ВТЕІ КНТЕУ оригінал диплома 
та додаток до нього.

05.07-22.07

Отримайт� � приймальні�
к�ісії ек�аменаційни� листо�2

Це є підтвердженням реєстрації.
За номером листка та PIN-кодом ви 
матимете доступ до «Кабінету учасника 
ЄФВВ/ЄВІ» на сайті УЦОЯО.
У кабінеті є інформація про тестування - 
місце, час, правила, результати.

Складіть ЄВІ (ЄФВВ*)3

Вчасно з’явіться у пункті тестування.
Для входу пред’явіть:
-екзаменаційний листок
-документ, що посвідчує особу (вказаний в 
екзаменаційному листку)
-запрошення-перепустку.

01.07, 03.07*

Зареєструйт� електронни� 
ка�не�

4

01.07-30.08 *для вступників на спеціальність «Право»


