Вступ за освітнім ступенем магістра
за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування
у 2020 році
1. В термін з 12 травня до 05 червня зареєструватися для проходження єдиного
вступного іспиту з іноземної мови:
1) перейдіть за посиланням https://master.knu.ua/
2) створіть особистий кабінет (введіть своє ім’я, бажаний логін, придумайте
пароль, введіть адресу електронної скриньки, до якої маєте доступ);
підтвердьте електронну адресу, перейшовши за посиланням у листі;
3) заповніть всі поля в особистому кабінеті, дотримуйтесь всіх рекомендацій
щодо формату фото на документи та інших;
4) в розділі «Додаткові дані»:
- у полі «Здобуду освітній ступінь бакалавра в поточному році в» внесіть
повну назву Коледжу: Приватний вищий навчальний заклад «Фінансовоправовий коледж»;
- залиште неактивною відмітку «Буду складати єдине фахове вступне
випробування» (ЗНО з права та логіки), а поле «Буду складати єдиний
вступ іспит з іноземної мови» зробіть активним, оберіть зручне для вас
місто;
- в полі «в 2020 році збираюсь вступати у» внесіть назву Київський
національний університет імені Тараса Шевченка і «на спеціальність» 072
Фінанси, банківська справа та страхування;
- інші додаткові дані вносити непотрібно, залиште відмітки неактивними:

5) натисніть «Подати заву на реєстрацію», очікуйте відповідь на електронну
пошту.
2. 01 липня скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови:
Місце проведення випробування буде повідомлено через «Кабінет учасника»
на сайті http://testportal.gov.ua/, доступ до якого буде за номером
екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Для входу до пункту тестування учасник має пред’явити:
 екзаменаційний листок;
 документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого
вказані в екзаменаційному листку);
 запрошення-перепустку.
У пункті тестування заборонено використовувати та мати при собі протягом
часу, відведеного для виконання вступних випробувань, засоби зв’язку,
пристрої зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації, а
також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних
технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші
засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення,
про наявність яких вступник повинен повідомити працівникам пункту
тестування до початку виконання вступних випробувань).
3. В термін з 01 серпня зареєструвати електронний кабінет та з 05 до 22 серпня
подати електронну заяву про вступ.
4. З 05 до 26 серпня скласти фахове вступне випробування в Університеті
(уточнений графік буде розміщено на сайті Приймальної комісії http://vstup.knu.ua/).
Програма випробування розміщена на сайті http://econom.univ.kiev.ua/.
5. Список рекомендованих до зарахування – 01 вересня 2020 р.
6. Подати з 01 вересня 2020 р. особисто до Приймальної комісії Університету.
1. Оригінал диплома бакалавра і додаток до нього.
2. Оригінал екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної
мови.
3. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (оригінал потрібно
пред’явити).
4. Копія військового квитка або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних (оригінал потрібно пред’явити).
5. Копія ідентифікаційного коду (оригінал потрібно пред’явити).
6. 4 фотокартки розміром 3 х 4 см.
7. Папку-швидкозшивач.
Відбіркова комісія економічного факультету
м. Київ, вул. Васильківська, 90-А
тел. 521-33-90
7. Укласти договір у випадку участі у конкурсі за кошти фізичних, юридичних осіб
(контракт).
8. Зарахування на навчання за державним замовленням та за кошти фізичних,
юридичних осіб (контракт) – з 11 вересня 2020 року.

