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РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

для вступників на навчання для здобуття 

ступеня МАГІСТРА на основі здобутого ступеня магістра (ОКР спеціаліста) за іншою спеціальністю, 

за всіма формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

(крім спеціальностей 081 «Право», 181 «Харчові технології», 293 «Міжнародне право»), 

відповідно до п. 5, розділу V Правил прийому на навчання до КНТЕУ в 2019 році 
 

І етап, І потік 
 

 

 

Всі спеціальності, 

крім спеціальностей  

081 «Право» 

181 «Харчові технології» 

293 «Міжнародне право» 

Консультація 
Додаткове вступне 

випробування 

Фахове вступне 

випробування 

Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови 

06.07.2019 08.07.2019 09.07.2019 02.07.2019 

Аудиторії Б-203, 205 Український центр 

оцінювання якості освіти 12:00 год. 12:00 год. 11:00 год. 

Збір вступників біля входу до корпусу «Б» за 30 хвилин до початку консультації або вступного випробування. 

При собі мати паспорт. 
 

І етап, ІІ потік 
 

 

 

Всі спеціальності, 

крім спеціальностей  

081 «Право» 

181 «Харчові технології» 

293 «Міжнародне право» 

Консультація 
Додаткове вступне 

випробування 

Фахове вступне 

випробування 

Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови 

25.07.2019 26.07.2019 27.07.2019 02.07.2019 

Аудиторії Б-203, 205 Український центр 

оцінювання якості освіти 15:00 год. 10:00 год. 11:00 год. 

Збір вступників біля входу до корпусу «Б» за 30 хвилин до початку консультації або вступного випробування. 

При собі мати паспорт. 
 

І етап (на вакантні місця) 
 

Всі спеціальності, 

крім спеціальностей  

081 «Право» 

181 «Харчові технології» 

293 «Міжнародне право» 

Консультація 
Додаткове вступне 

випробування 

Фахове вступне 

випробування 

Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови 

23.08.2019 27.08.2019 28.08.2019 02.07.2019 

Аудиторії В-304 Український центр 

оцінювання якості освіти 10:00 год. 10:00 год. 12:00 год. 

Збір вступників біля входу до корпусу «В» за 30 хвилин до початку консультації або вступного випробування. 

При собі мати паспорт. 
 

ІІІ етап (на вакантні місця) 
 

 

 

Всі спеціальності, 

крім спеціальностей  

081 «Право» 

181 «Харчові технології» 

293 «Міжнародне право» 

Консультація 
Додаткове вступне 

випробування 

Фахове вступне 

випробування 

Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови 

24.09.2019 25.09.2019 26.09.2019 02.07.2019 

Аудиторії В-304 Український центр 

оцінювання якості освіти 15:00 год. 10:00 год. 11:00 год. 

Збір вступників біля входу до корпусу «В» за 30 хвилин до початку консультації або вступного випробування. 

При собі мати паспорт. 
 

ІV етап І потік 
(заочна форма здобуття освіти на вакантні місця) 

 

 

 

Всі спеціальності, 

крім спеціальностей  

081 «Право» 

181 «Харчові технології» 

293 «Міжнародне право» 

Консультація 
Додаткове вступне 

випробування 

Фахове вступне 

випробування 

Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови 

28.10.2019 29.10.2019 30.10.2019 02.07.2019 

Аудиторії В-304 Український центр 

оцінювання якості освіти 10:00 год. 10:00 год. 11:00 год. 

Збір вступників біля входу до корпусу «В» за 30 хвилин до початку консультації або вступного випробування. 

При собі мати паспорт. 

 



ІV етап, ІІ потік 
(заочна форма здобуття освіти на вакантні місця) 

 
Всі спеціальності, 

крім спеціальностей  

081 «Право» 

181 «Харчові технології» 

293 «Міжнародне право» 

Консультація 
Додаткове вступне 

випробування 

Фахове вступне 

випробування 

Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови 

26.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 02.07.2019 

Аудиторії В-304 Український центр 

оцінювання якості освіти 10:00 год. 10:00 год. 11:00 год. 

Збір вступників біля входу до корпусу «В» за 30 хвилин до початку консультації або вступного випробування. 

При собі мати паспорт. 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії           В. А. Осика 


