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ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (ОСВІТНІХ 
ПРОГРАМ) 

• 071 Облік і оподаткування; 
• 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування; 
• 073 Менеджмент (Менеджмент; Управління 

проектами; Управління фінансово-
економічною безпекою); 

• 121 Інженерія програмного забезпечення; 
• 123 Комп’ютерна інженерія; 
• 125 Кібербезпека. 
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РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗНО 

• термін реєстрації на ЗНО з ЕВІ – з 13.05 по 03.06.2019 р. 
• місце реєстрації – приймальна комісія, ауд. 261. 

Для реєстрації необхідно мати: 
• паспорт вступника; 

• реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника; 

• фотокартка розміром 3×4 см із зображенням, що відповідає 
досягнутому віку вступника; 

• документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-
кваліфікаційний рівень), якщо ви його отримали раніше; 

• для осіб, які потребують створення у пунктах тестування особливих 
(спеціальних) умов – медичний висновок за формою № 086-3/о. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
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РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗНО 
Результатом реєстрації є екзаменаційний листок з номером та РІN-
кодом, виданий представником приймальної комісії. 
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РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗНО 
Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті 
Українського центру оцінювання якості освіти створюється інформаційна 
сторінка «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ/Мовних іспитів» 
(https://zno.testportal.com.ua/master/login), доступ до якої здійснюється за 
номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому. 
Інформація про пункт тестування, в якому вступник проходитиме вступні 
випробування (зміну основної сесії єдиного вступного іспиту), зазначається 
в запрошенні-перепустці, що розміщується на інформаційній сторінці 
«Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ/Мовних іспитів» не пізніше ніж за два 
тижні до дня проведення вступних випробувань (до 18 червня 2019 року). 
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СКЛАДАННЯ ЗНО 
02 липня 2019 року необхідно з’явитися на пункт тестування та успішно скласти єдиний 
вступний іспит з іноземної мови. Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться у дві 
зміни (початок процедури першої зміни – о 10:00 год., другої – о 14:00 год.). 

Увага!!! 

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 вступних випробувань: 

•  не пізніше 15.07.2019 р. на інформаційній сторінці вступника «Кабінет учасника 
ЄФВВ/ЄВІ/Мовних іспитів». 
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ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ 

В термін з 10 по 23 липня 2019 року подати до приймальної комісії 
заяву та документи. 

В термін з 24 по 26 липня 2019 року скласти фахове вступне 
випробування в університеті. 

 

 

Контакти приймальної комісії університету: 

Телефони: (056) 371-51-10, (056) 793-19-15, залізн. тел. 3-19-15 

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