
Приймальна комісія забезпечує організаційний супровід 

щодо вступу до магістратури КНТЕУ 
 

Етапи вступної кампанії 

1 

Реєстрація для складання ЄВІ 
(єдиний вступний іспит з іноземної 

мови на всі спеціальності КНТЕУ) 

та ЄФВВ (єдине фахове вступне 

випробування для спеціальностей 

«Право» та «Міжнародне право») 

 з 11 травня по 03 червня 2021 р. 

Приймальна комісія КНТЕУ, корпус Конгрес 

центру, кімната В-304 

Після реєстрації отримання Екзаменаційного листка, 

який є перепусткою для участі в основній сесії ЄВІ / ЄФВВ Необхідно 

пред’явити в 

пункті 

проведення ЗНО 
2 

Друкування запрошення-перепустки з Вашого «Кабінету 

учасника ЄФВВ/ЄВІ», на веб-сайті Українського центру 

оцінювання якості освіти, не пізніше ніж за три тижні до 

дня проведення ЗНО 

3 
Складання ЄВІ  30 червня 2021 р. 

Складання ЄФВВ   02 липня 2021 р. 

Інформаційно-консультаційний центр Приймальної комісії КНТЕУ забезпечує 

допомогу в створенні електронних кабінетів та подання електронних заяв для 

участі у конкурсному відборі (Корпус Конгрес центру, В-106) 

4 

Створення електронного 

кабінету для подання 

електронної заяви  для участі у 

конкурсному відборі в КНТЕУ 

 з 01 липня по 23 липня 2021 р. (бюджет, 

контракт) 

 з 24 липня по 30 вересня 2021 р. (тільки 

контракт) 

Корпус Конгрес центру, кімната В-106 або 

самостійно за посиланням на сайті osvita.ua  

Подання електронних заяв для 

участі у конкурсному відборі в 

КНТЕУ 

 з 15 липня до 18:00 год. 23 липня 2021 р. 

Корпус Конгрес центру, кімната В-106 або 

самостійно за посиланням на сайті osvita.ua 

5 

Подання заяв та оригіналів 

документів в паперовому 

вигляді 

 з 15 по 23 липня 2021 р. 

Приймальна комісія 

6 
Проведення фахових вступних 

випробувань у КНТЕУ 
 з 19 по 30 липня 2021 р. 

За розкладом www.knute.edu.ua 

7 

Надання рекомендацій для 

зарахування 
 не пізніше 02 серпня 2021 р. 

Виконання вимог для 

зарахування 

 до 18:00 год. 07 серпня 2021 р. (бюджет), 

 12 серпня 2021 р. (контракт) 

Видання наказу про 

зарахування 

 12 серпня 2021 р. (бюджет), 

 16 серпня 2021 р. (контракт) 

 


