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Реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) 

відбуватиметься з 11 травня по 03 червня 2021 року.

Для реєстрації необхідно на електронну пошту приймальної комісії 

pk@pk.diit.edu.ua одним електронним листом надіслати скан-копії 

(фотокопії) наступних документів:

• заповнена і підписана вступником заява-анкета;

• документ, що посвідчує особу вступника (паспорт або ID-картка);

• облікова картка платника податків;

• фотокартка для документів;

• документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний 

рівень), якщо ви отримали його до 2021 року;

• для осіб, які потребують створення у пунктах тестування особливих

(спеціальних) умов – медична довідка за формою 086-3/о;

• довідка щодо планового завершення навчання та отримання диплома 

в рік вступу, видана за місцем навчання (тільки для вступників, які у 

2021 році закінчують навчання у навчальних закладах і відомості 

відносно яких не вносяться до бази ЄДЕБО). 2
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При заповненні заяви-анкети вступник обов'язково вказує:

• спеціальність, за якою планує вступати на навчання в магістратуру;

• іноземну мову (англійська, німецька, французька або іспанська);

• місто з визначеного Українським центром оцінювання якості освіти 

переліку, в якому бажає здавати єдиний вступний іспит;

• телефон та електронну адресу для листування. 

Для отримання оригіналу екзаменаційного листка засобами поштового 

зв’язку вступник вказує адресу для його надсилання. Оплата за 

доставку здійснюється за рахунок отримувача.

Бланк заяви-анкети можна завантажити на сайті приймальної комісії 

університету в розділі «Реєстрація на ЄВІ» закладки «Магістратура та 

аспірантура».
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В темі електронного листа вступник обов'язково зазначає прізвище, 

ім'я, по батькові.

В тексті електронного листа вступник обов'язково вказує:

• прізвище, ім'я, по батькові;

• реєстраційний номер облікової картки платника податків;

• спеціальність та освітню програму, на яку планує вступати (перелік 

спеціальностей та освітніх програм університету – на сайті 

приймальної комісії на сторінці «Спеціальності та освітні програми»

закладки «Магістратура та аспірантура».

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які 

зазначили у заяві-анкеті.

Особи, документи яких надійдуть до приймальної комісії після 18.00 

03 червня 2021 року, для складання ЄВІ зареєстровані не будуть!!!

Телефон приймальної комісії для довідок: (056) 371-51-10
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТОК
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У разі успішної реєстрації 

вам буде надіслано 

електронну копію 

екзаменаційного листка

на електронну адресу, 

зазначену в заяві-анкеті. 

Оформлений 

екзаменаційний листок 

можна буде отримати 

засобами поштового 

зв’язку, якщо ви зазначили 

про таку необхідність у 

заяві-анкеті, або особисто 

в приймальній комісії 

університету.



На екзаменаційному листку будуть вказані номер та РІN-код, які будуть

використовуватись для входу в електронний кабінет учасника ЄВІ.
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Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті 
Українського центру оцінювання якості освіти створюється інформаційна 
сторінка «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» (вхід за адресом 
https://zno.testportal.com.ua/master/login). Доступ до сторінки здійснюється за 
номером екзаменаційного листка та РIN-кодом.

Інформація про пункт тестування, в якому вступник проходитиме вступні 
випробування зазначається в запрошенні-перепустці, що розміщується на 
інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше ніж за два 
тижні до дня проведення вступних випробувань. 

Запрошення-перепустку необхідно роздрукувати самостійно!
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30 червня 2021 року необхідно з’явитися в пункт тестування та успішно 

скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Увага!!!

Час початку вступного випробування буде зазначено в запрошенні-перепустці.

Допуск вступників до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин та 

припиняється за 10 хвилин до початку вступних випробувань.

Для допуску до пункту тестування необхідно пред’явити:

1) екзаменаційний листок;

2) документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в 

екзаменаційному листку);

3) запрошення-перепустку.

До пункту тестування не допускаються:

• особи, у яких відсутні перелічені вище документи;

• особи, які запізнилися.

Оголошення результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

здійснюється на інформаційній сторінці вступника «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ»

не пізніше двох тижнів після проведення ЄВІ. 8
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Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, кім. 261

Телефони:

(056) 371-51-10, (056) 793-19-15, 

залізн. тел. 3-19-15

Internet: 

http://www.pk.diit.edu.ua

E-mail: pk@pk.diit.edu.ua
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