
ЗВЕРНЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ КНУБА ДО УЧАСНИКІВ ЄВІ 

 

Шановні учасники ЄВІ, ознайомтесь, будь-ласка, з наступною інформацією! 

 Отримання сканкопії екзаменаційного листка на електронну адресу, з якої 
надсилались документи для реєстрації або яка була зазначена в заяві, вважається 
підтвердженням Вашої успішної реєстрації на Єдиний Вступний Іспит (ЄВІ) з 
іноземної мови.  

 Після отримання сканкопії екзаменаційного листка перевірте, будь-ласка, 
правильність зазначеної на ньому інформації, а саме: 

- ПІБ; 
- дата народження; 
- документ, що посвідчує особу (за цим документом Вас будуть 

допускати до пункту проведення ЄВІ). 

Після цього зайдіть в особистий кабінет вступника на сайті Українського 
центру оцінювання якості освіти (testportal.gov.ua → Вступні до магістратури → 
Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ або за посиланням 
https://zno.testportal.com.ua/master/login). Ваш номер екзаменаційного листка та ПІН-
код знаходиться зверху на екзаменаційному листу.  

В екзаменаційному листу перевірте наступну інформацію: 

- іноземна мова, яку бажаєте складати; 
- населений пункт, в якому бажаєте скласти ЄВІ. 

А також обов’язково ознайомтесь з інформацією щодо проведення вступних 
випробувань, яку подано в інформаційному бюлетені. 

 У випадку виявлення невідповідностей необхідно невідкладно звернутись в 
приймальну комісію! (контакти див. нижче). 

 Якщо Ви надсилали документи для реєстрації до 31.05.2020 включно та 
станом на ранок 02.06.2020 не отримали підтвердження (сканкопію 
екзаменаційного листка) на електронну пошту – також необхідно невідкладно 
звернутись в приймальну комісію для з’ясування причини! (контакти див. нижче). 

 

Реєстрація на ЄВІ завершується в 1800  05.06.2020. Після цього 
реєстрація учасників ЄВІ та внесення будь-яких змін у дані раніше 

зареєстрованих учасників буде неможлива!!! 



 ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: НЕ ВІДКЛАДАЙТЕ ПОДАЧУ ДОКУМЕНТІВ НА 
ОСТАННІЙ ДЕНЬ! Це потрібно для того, щоб у нас було достатньо часу для 
Вашої реєстрації, а у Вас була можливість виправити можливі недоліки у 
поданих документах та перевірити особистий кабінет. 

 

 Якщо Ви надіслали документи після 31.05.2020 та станом на 1200 05.06.2020 
не отримали відповіді – також зверніться в приймальну комісію. 

 

 ЄВІ з іноземної мови відбудеться 1 липня 2020 року. Інформація про час та 
місце проведення ЄВІ буде зазначено в особистому кабінеті вступника не пізніше ніж 
за два тижні до дня проведення іспиту.  

 У день проведення ЄВІ обов’язково візьміть з собою: 

- оригінал екзаменаційного листка (його необхідно особисто забрати в 
приймальній комісії КНУБА до дня проведення ЄВІ (кімн. 122, 124 в 
робочі дні з 1000 до 1500), або його буде надіслано поштою (якщо це було 
зазначено в заяві)); 

- документ, що посвідчує особу (який вказано на екзаменаційному 
листку); 

- запрошення-перепустку (необхідно роздрукувати з особистого 
кабінету); 

- дві-три ручки з чорнилом чорного кольору.  

 

Шановні учасники ЄВІ, щиро бажаємо Вам успіху у проходженні вступних 
іспитів та випробувань, а також вступити в магістратуру на ту спеціальність, яку Ви 
для себе обрали! 

 

З повагою, 
Приймальна комісія КНУБА  
тел. (044) 245-46-90 
e-mail: knubaadmission@knuba.edu.ua  
 

 
Тільки для вирішення термінових питань в останній день реєстрації: 
заступник відповідального секретаря приймальної комісії КНУБА  
Кравчук Олександр Андрійович 
097-841-38-03  


