Шановні Вступники до магістратури географічного факультету 2021!
Запрошуємо Вас на навчання на географічний факультет Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за такими магістерськими програмами:
014.07 Середня освіта (географія)
Географія (Д)
103 Науки про Землю:
Гідрологія та інтегроване управління водними ресурсами (Д)
Картографія та географічні інформаційні системи (Д)
Метеорологія (Д)
106 Географія:
Природнича географія (Д)
Геоморфологія та палеографія (Д)
Географія рекреації та туризму (Д)
Урбаністика та регіональний розвиток (Д)
Економічна та соціальна географія (З)
Політична географія та геополітика (Д)
Географія еногастрономічної рекреації та туризму (програма подвійного дипломування з
університетом Камеріно. Італія) (мова навчання: українська/англійська) (Д)
193 Геодезія та землеустрій:
Землеустрій та кадастр (Д)
242 Туризм:
Туризм (Д/З)
Туризм (мова навчання: англійська) (Д)
Д - денна форма навчання
З - заочна форма навчання
Згідно «Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса
Шевченка у 2021 році» (https://vstup.knu.ua/rules) вступ до магістратури передбачає
складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО) та фахового вступного іспиту.
Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО) передбачає реєстрацію вступника
з надсиланням заяви і документів на реєстрацію онлайн та складання іспиту!
Сервіс реєстрації вступників знаходиться за адресою: https://master.knu.ua/
Реєстрація для складання ЄВІ з іноземної мови проводиться з 11 травня по 03
00
червня 2021 р. (до 18 ).
При реєстрації вступники повинні обрати спосіб отримання оригіналу екзаменаційного
листка (відповідно варіантами може бути «Укрпошта», «Нова пошта» чи особиста
електронна пошта з подальшим отриманням оригіналу екзаменаційного листка на
факультеті).
Екзаменаційний листок разом з паспортом є умовою потрапляння на ЄВІ з
іноземної мови.
За потреби допомогу при реєстрації можна отримати від відповідальної особи
відбіркової комісії географічного факультету Тетяни Олександрівни Блейчик
tbleychik@univ.net.ua (тел: 067-688-20-57).

Основна сесія ЄВІ з іноземної мови відбудеться 30 червня 2021 р. у визначених
Українським центром оцінювання якості освіти пунктах тестування.
ЄВІ передбачає виконання екзаменаційної роботи з іноземної мови (за
технологією ЗНО):
1. Англійська.
2. Німецька.
3. Французька.
4. Іспанська.
ЄВІ проводиться у формі тестування та оцінюється за шкалою 100-200 балів. З
програмою вступного випробування та зразками тестових зошитів можна ознайомитися
на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

З повагою. Секретаріат Відбіркової комісії географічного факультету!

