
ВСТУПНИКАМ  ДО МАГІСТРАТУРИ за спеціальностями галузей знань: 
-   05 «Соціальні та поведінкові науки» - 051 «Економіка»; 
-  07 «Управління та адміністрування - 071 «Облік і оподаткування», 073 

«Менеджмент», 073 «Менеджмент. Управління проектами», 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність»; 

- 12  «Інформаційні технології» - 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 
«Комп’ютерні науки», 122 «Комп’ютерні науки. Управління проектами», 123 
«Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та 
технології». 

потрібно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови (англійська, 
німецька, французька або іспанська)  у формі ЗНО  

 
Подача документів для реєстрації на ЄВІ проводиться  

з 1000  13 травня до 1800   03 червня в  Приймальній  комісії  КНУБА (к.122) 
 
Більш детальну інформацію про процедуру реєстрації  можна дізнатися за посиланням 
http://testportal.gov.ua/yevi-inozemna-yefvv-pravo/ 
 
 В разі необхідності (якщо диплом бакалавра було одержано за іншою спеціальністю) 
необхідно скласти додаткове фахове випробування до 31 травня 2019 року.  
 
Перелік документів, що подають вступники  для реєстрації на ЄВІ: 
1. Паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та 1 копія), в тому 
числі ID – картка та  витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 
реєстрації місця проживання (оригінал та 1 копія пластику з обох сторін); 
2. Ідентифікаційний код (оригінал та 1 копія); 
3. Диплом бакалавра (оригінал та 1 копія),  додаток до диплому бакалавра (оригінал та 1 
копія); 
4. В разі відсутності диплому на момент реєстрації - довідка з деканату щодо планового 
строку завершення навчання та отримання диплома  бакалавра у 2019 році (оригінал). 
5. Дві кольорові фотокартки  розміром  3х4 см; 
6. Для осіб з особливими освітніми потребами – медичний  висновок про особливі 
умови (код умови) для проходження ЗНО (ЄВІ) за формою № 086-3/о. 
7. Для осіб, диплом яких був одержаний за іншою спеціальністю - результати 
додаткового фахового випробування.  

ВСТУПНИК ВВАЖАЄТЬСЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИМ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЛИСТКА.  

Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру 
створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером 
екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому. 

Дата проведення єдиного вступного іспиту  - 2 липня 2019 року 
З матеріалами ЄВІ у 2018 році можна ознайомитися за посиланням  
http://testportal.gov.ua/uchasnyku-vstupnyh-vyprobuvan/ 


