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1. Центр підготовки до ЗНО Київського національного торговельноекономічного університету проводить підготовку до:
 вступу до закладів вищої освіти України,
 зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень
випускників,
 вступу на спеціальності, де передбачено складання єдиного фахового
вступного випробування з права,
загальних навчальних правничих
компетентностей (ЄФВВ) та єдиного вступного іспиту з іноземної мови
(ЄВІ).
2. У Центр підготовки до ЗНО приймаються громадяни України – учні
11 класів закладів середньої освіти, учнівська молодь на базі неповної та
повної загальної середньої освіти, студенти освітнього ступеня бакалавр.
3. Підготовка громадян здійснюється з:
 української мови і літератури, математики, географії, історії України,
іноземної мови (англійської, німецької, французької – за умови набору групи
не менше 10 осіб), біології, фізики, хімії (за умови набору групи не менше 10
осіб) - для слухачів закладів загальної середньої освіти (підготовка до
вступу на бакалаврські програми)*;
 права, іноземної мови (англійської, німецької, французької – за умови
набору групи не менше 10 осіб) - для слухачів освітнього ступеня
бакалавр (підготовка до вступу на магістерські програми)*
для вступу на спеціальності, зазначені у Правилах прийому на навчання до
КНТЕУ у 2020 році:
Філологія
Економіка
Психологія
Соціологія
Міжнародні економічні відносини
Журналістика (Реклама і зв’язки з громадськістю)
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Публічне управління та адміністрування
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право
Міжнародне право
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Системний аналіз
Кібербезпека
Харчові технології
Готельно-ресторанна справа
Туризм
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* Після затвердження Правил прийому до закладів вищої освіти України
на 2020 рік у переліку предметів можуть відбутися зміни.
4. Підготовка слухачів здійснюється на умовах укладеного договору та
повного відшкодування витрат за навчання.
5. Строки навчання.
Для слухачів закладів загальної середньої освіти:
 7 місяців. Початок занять – 07 жовтня 2019 року.
 4 місяці. Початок занять – 02 грудня 2019 року.
Для слухачів освітнього ступеня бакалавр:
 4 місяці. Початок занять – 10 березня 2020 року.
Заняття проводяться один-чотири рази на тиждень (залежно від кількості
обраних дисциплін):
понеділок
з 17.00 до 19.50;
вівторок
з 17.00 до 19.50;
середа
з 17.00 до 19.50;
четвер
з 17.00 до 19.50;
п’ятниця
з 17.00 до 19.50;
субота
з 08.20 до 11.10, з 11.20. до 14.10 (за умови набору груп).
6. Строки прийому документів.
Для слухачів закладів загальної середньої освіти:
 7 місяців – з 02 вересня 2019 року.
 4 місяці – з 01 листопада 2019 року.
Для слухачів освітнього ступеня бакалавр:
 4 місяці – з 06 січня 2020 року.
7. Перелік документів для оформлення договору про підготовку.
Для слухачів закладів загальної середньої освіти:
1. Паспорт одного з батьків (копія)*;
2. Паспорт або свідоцтво про народження учня (копія);
3. Ідентифікаційний код одного з батьків (копія);
4. 2 фотокартки 3х4 см.
*Якщо слухач не досяг 18-річного віку, для подачі документів
обов’язково необхідна присутність слухача та одного з батьків.
Для слухачів освітнього ступеня бакалавр:
1. Паспорт (копія);
2. Ідентифікаційний код (копія);
4. 1 фотокартка 3х4 см (для студентів інших ЗВО).
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8. Слухачі зараховуються у Центр підготовки до ЗНО наказом ректора
Університету після укладання Договору про підготовку та здійснення оплати
за надання освітніх послуг.
9. Після закінчення курсів Центру підготовки до ЗНО
отримують Свідоцтво про навчання у ЦП ЗНО.

слухачі

Перший проректор
з науково-педагогічної роботи

Н.В. Притульська

Директор
Центру підготовки до ЗНО

М.П. Сегень
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