
До уваги всіх студентів, що бажають вступити на навчання за освітнім ступенем магістра до 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нагадуємо про терміни 
прийому заяв і документів, проведення конкурсного відбору та зарахування на навчання. 

Графік роботи відбіркової комісії ФРЕКС (11 ауд.,  тел. 481-45-73, 45-73): 

- з понеділка до п'ятниці – з 9:00 до 17:00 
- 05 серпня – з 9:00 до 18:00 
- 22 серпня – з 9:00 до 14:00 
- 06 вересня – з 9:00 до 18:00 

Етапи вступної кампанії 
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів 

01 серпня 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з 
іноземної мови 

12 травня – 05 червня 
(до 18:00) 

Прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі 05 серпня – 22 серпня 
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або 
вступного іспиту з іноземної мови в Університеті 

01 липня 

Проведення Університетом фахових вступних випробувань* 17 серпня – 26 серпня 
Надання рекомендацій для зарахування за державним 
замовленням 

до 01 вересня 

Завершення виконання вимог Правил прийому для зарахування 06 вересня до 18:00 
Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних 
кредитів 

11 вересня 

 

!!! Зверніть увагу, що іспити починаються з 17 серпня, тому радимо подати документи 
до цього часу!!! 

* План розкладу іспитів та консультацій для вступу за спеціальностями освітнього ступеня 
магістр факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем  

Дата Час Тип заходу Спеціальність Освітня програма Аудиторії 

17.08.2020 

10:00 

Консультації 

(105) Прикладна 
фізика та 
наноматеріали 

Прикладна фізика та 
наноматеріали 

42, 46, 45, 
43 

Біомедична фізика, 
інженерія та 
інформатика 
Радіофізика та 
електроніка 

11:30 
(123) Комп’ютерна 
інженерія 

Комп’ютерні 
системи та мережі 

42, 46, 45, 
43 

13:00 
(172) Телекомунікації 
та радіотехніка 

Інформаційна 
безпека 
телекомунікаційних 
систем і мереж 

42, 46, 45, 
43 

Захист інформації в 
телекомунікаціях 

18.08.2020 
09:30 

Іспити з 
фаху 

(105) Прикладна 
фізика та 
наноматеріали 

Прикладна фізика та 
наноматеріали 

42, 46, 45, 
43 

13:00 
(105) Прикладна 
фізика та 

Біомедична фізика, 
інженерія та 

42, 46, 45, 
43 



наноматеріали інформатика 

19.08.2020 
09:30 

(105) Прикладна 
фізика та 
наноматеріали 

Радіофізика та 
електроніка 

42, 46, 45, 
43 

13:00 
(123) Комп’ютерна 
інженерія 

Комп’ютерні 
системи та мережі 

42, 46, 45, 
43 

20.08.2020 
09:30 

(172) Телекомунікації 
та радіотехніка 

Інформаційна 
безпека 
телекомунікаційних 
систем і мереж 

42, 46, 45, 
43 

13:00 
(172) Телекомунікації 
та радіотехніка 

Захист інформації в 
телекомунікаціях 

42, 46, 45, 
43 

21.08.2020 10:00 
День відведено для апеляції (якщо виникне така 
необхідність) 

42, 46, 45, 
43 

25.08.2020 

09:00 

Повторний 
іспит з фаху 
(для 
студентів, що 
подали заяви 
після 
17.08.2020) 

(105) Прикладна 
фізика та 
наноматеріали 

Прикладна фізика та 
наноматеріали 

42, 46, 45, 
43 

12:15 
(105) Прикладна 
фізика та 
наноматеріали 

Радіофізика та 
електроніка 

42, 46, 45, 
43 

15:30 
(105) Прикладна 
фізика та 
наноматеріали 

Біомедична фізика, 
інженерія та 
інформатика 

42, 46, 45, 
43 

26.08.2020 

09:00 
(123) Комп’ютерна 
інженерія 

Комп’ютерні 
системи та мережі 

42, 46, 45, 
43 

12:15 
(172) Телекомунікації 
та радіотехніка 

Інформаційна 
безпека 
телекомунікаційних 
систем і мереж 

42, 46, 45, 
43 

15:30 
(172) Телекомунікації 
та радіотехніка 

Захист інформації в 
телекомунікаціях 

42, 46, 45, 
43 

 


