
Вступ за результатами ЗНО з іноземної мови!

Вступ до магістратури за спеціальностями (спеціалізаціями)
галузей знань:

05 «Соціальні та
поведінкові науки»

051 «Економіка»
(Економіка та безпека бізнесу; Фінансовий
менеджмент; Міжнародна економіка; Економічна
кібернетика)
053 «Психологія»

06 «Журналістика» 061 «Журналістика»
(Реклама)

24 «Сфера
обслуговування»

241 «Готельно-ресторанна справа»
(Міжнародний готельний бізнес; Готельна і ресторанна
справа)
242 «Туризм»
(Міжнародний туристичний бізнес)

29 «Міжнародні
відносини»

292 «Міжнародні економічні відносини»
(Міжнародний бізнес)

здійснюється за результатами:
· Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська або німецька,

або французька, або іспанська мови).
Тестові завдання укладатимуться відповідно до Програм Зовнішнього

незалежного оцінювання з іноземних мов для осіб, які бажають здобувати вищу
освіту на основі повної загальної середньої освіти, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 р. №77.

У 2018 році єдиний вступний іспит з іноземної мови не міститиме частин
«Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники складатимуть
лише частини: «Читання» та «Використання мови».

Зазначені програми розміщені у вільному доступі на офіційному веб-
сайті Міністерства освіти і науки України

та
· фахових вступних випробувань в Університеті. 

· Вступники з інших спеціальностей допускаються до проходження
ЗНО за умови успішного проходження в університеті додаткового
вступного випробування.

Потребуєш допомоги у підготовці – звертайся до Центру підготовки до



ЗНО КНТЕУ!

Затверджені терміни проведення вступної
кампанії:

- Реєстрація в КНТЕУ для складання єдиного фахового
вступного іспиту з Іноземної мови:

з 14.05.2018 до 18.00 годин 05.06.2018.

- Реєстрація електронних кабінетів:
з 14.05.2018 до 24.00 годин 05.06.2018.

- Складання в КНТЕУ додаткового вступного випробування
(для вступників з іншої спеціальності):

з 14.05.2018 до 31.05.2018.

- Подання заяв та документів до Приймальної
комісії:

з 02.07.2018
- до 09.07.2018 (для визначених категорій осіб які вступають за

іспитами)
- до 26.07.2018 (для осіб які вступають за ЗНО)

- Основна сесія ЗНО:
Єдиний фаховий вступний іспит з Іноземної мови – 11.07.2018.

- Проведення фахових вступних випробувань в КНТЕУ:
З 02.07.2018 до 29.07.2018

- Надання рекомендацій на місця державного замовлення:
до 13.08.2018.

- Виконання вимог для зарахування:
до 18.00 годин 18.08.2018.

- Зарахування за державним замовленням:
до 12.00 годин 20.08.2018.

Додаткову інформацію можна отримати:
Приймальна комісія (В-306), тел. 531 -31-81;531-31-84.



Центр підготовки до ЗНО (Д-208), тел. 531-49-26; 531-49-91.


