
ПАМ’ЯТКА ВСТУПНИКОВІ ДО МАГІСТРАТУРИ 

Для вступу до магістратури Київського національного лінгвістичного університету 

вступники мають попередньо скласти Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ). Для 

цього потрібно 

з 11 травня до 03 червня (до 18:00) 2021 р. 

подати заяву для реєстрації для складання ЄВІ. Заява подається в електронному вигляді 

на адресу відбіркової комісії відповідного факультету.  

До заяви слід додати: 

✓ скан чи фотокопію паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу; 

✓ скан чи фотокопію картки платника податків (ідентифікаційний код); 

✓ фотокартку (у форматі 3х4). 

Примітка: випускники попередніх років (які вже не є студентами), крім зазначеного 

вище, мають ще додати скан чи фотокопію свого диплома бакалавра (спеціаліста або 

магістра), на основі якого вони вступатимуть до магістратури в 2021 році. 

Адреси і телефони відбіркових комісій факультетів: 

Відбіркова комісія факультету германської філології 

Електронна адреса: germ.philology.master20@gmail.com  

Контактний телефон: (044) 287 40 41 

 

Відбіркова комісія факультету романської філології і перекладу 

Електронна адреса: vidbirkova_romanska_2018@ukr.net 

Контактний телефон: (098) 608 80 40 

  

Відбіркова комісія факультету перекладознавства 

Електронна адреса: pereklad.vstup.magister@knlu.edu.ua 

Контактний телефон: (044) 287 11 00 

  

Відбіркова комісія факультету сходознавства 

Електронна адреса: dep.orientalstudies@knlu.edu.ua  

Контактний телефон: 044 521 60 23 

  

Відбіркова комісія факультету економіки і права 

Електронна адреса: dep.econlaw@knlu.edu.ua 

Контактний телефон: (044) 521 63 52, 097 519 98 21 

  

Відбіркова комісія факультету слов’янської філології 

Електронна адреса: dep.slphil@knlu.edu.ua  

Контактний телефон: (044) 521 61 54 
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Зверніть увагу: відбіркова комісія має надіслати Вам електронною поштою копію 

екзаменаційного листка. Ви маєте перевірити правильність даних в екзаменаційному 

листку. У разі виявлення помилок, терміново зв’яжіться з відбірковою комісією. Якщо Ви 

не отримали копію екзаменаційного листка протягом п’яти днів після подання заяви, 

зверніться до відбіркової комісії факультету. 

 

ЄВІ проводитиметься в пунктах тестування, які будуть створені в різних містах України. 

Іспит – один для всіх, тому не матиме значення, де Ви його складатимете. АЛЕ! Для 

доступу на пункт тестування Ви повинні мати при собі оригінал екзаменаційного листка 

і документ, що посвідчує особу. Реєструватися потрібно лише один раз в одному (будь-

якому) з університетів, куди Ви плануєте вступати, результати будуть чинними для вступу 

до будь-якого університету. 

 

Якщо Ви складатимете ЄВІ у Києві, Ви зможете отримати оригінал екзаменаційного 

листка у відбірковій комісії (деканаті) свого факультету. Якщо ж Ви складатимете ЄВІ за 

межами Києва, у своїй заяві Ви можете попросити надіслати екзаменаційний листок 

поштою (Нова пошта або Укрпошта; відправка за рахунок отримувача).  

 

ЄВІ проводитиметься 30 червня 2021 р. З огляду на це Ви маєте отримати оригінал 

екзаменаційного листка не пізніше 25 червня 2021 р. 

 

ПРИМІТКА: за обов’язковим попереднім погодженням з відповідальною особою 

відповідного факультету (телефоном або електронною поштою) Ви можете написати заяву 

й подати документи для реєстрації на ЄВІ у форматі особистої явки й одразу отримати 

екзаменаційний листок. При цьому Ви маєте мати при собі оригінали й по одній копії 

кожного із зазначених вище документів + фотокартку 3х4. Фотокартка, яку Ви подаєте чи 

надсилаєте електронною поштою до відбіркової комісії має відбивати Ваш актуальний вік 

і мати офіційний характер; саме за цією фотокарткою Вас ідентифікуватимуть на пункті 

тестування. 

 

Після складання ЄВІ Вашими подальшими кроками будуть: 

 

КРОК 1 – реєстрація електронного кабінету учасника ЄВІ/ЄФВВ за адресою 

https://zno.testportal.com.ua/master/login (логін і пін-код зазначені у Вашому 

екзаменаційному листку). Через цей кабінет Ви отримуватимете всю інформацію 

щодо складання ЄВІ 

 

КРОК 2 – реєстрація електронного кабінету вступника (з 01 липня 2021 р.) на сайті 

https://ez.osvitavsim.org.ua/ (цей сайт перейде до робочого стану з 01 липня 2021 року, 

поки що він не активний) 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: електронний кабінет учасника ЄВІ/ЄФВВ і електронний кабінет 

вступника – це ДВА РІЗНІ КАБІНЕТИ: перший використовується для складання 

ЄВІ, а другий – для подання електронної заяви для вступу до університету 
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КРОК 3 – подання електронної заяви для вступу (з 15 по 23 липня 2021 р.) 

 

КРОК 4 – складання фахового вступного випробування (з 26 по 30 липня 2020 р. – 

буде окремий розклад)  

 

крім ЄВІ, вступник має скласти іспит з фаху, див. додаток 4 до Правил прийому 

https://pk.knlu.edu.ua/?page_id=39. ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ, ТАК 

САМО ЯК І ЄВІ, ПРОВОДЯТЬСЯ В ОЧНОМУ РЕЖИМІ. ДИСТАНЦІЙНО ЇХ 

СКЛАСТИ НЕМОЖЛИВО 

 

КРОК 5 – рекомендація для зарахування на бюджет (не пізніше 02 серпня 2021 р.) 

 

КРОК 6 – подання документів рекомендованими для зарахування на бюджет 

(до 18:00 07 серпня 2021  р.) 

 

КРОК 7 – зарахування на бюджет (12 серпня 20210 р.) 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ І ЗАРАХУВАННЯ НА КОНТРАКТ ВІДБУВАТИМУТЬСЯ 

ОКРЕМО ЗА КОЖНОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (ОДРАЗУ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ 

ЗАРАХУВАННЯ НА БЮДЖЕТ). 
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