
Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів  

02 липня - 25 липня  1800 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 

Закінчення прийому заяв та документів 

для осіб, які мають проходити творчий 

конкурс (мають право складати вступні 

іспити,  співбесіду), що проводить КПІ ім. 

Ігоря Сікорського 

20 липня 1800 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які вступають тільки на основі 

сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання 

26 липня 1800 

Строки проведення вступних 

випробувань* 

21 – 26 липня 

(співбесіди 21 – 23 липня) 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування на місця 

державного замовлення** 

не пізніше 

01 серпня 

Закінчення строку виконання вступниками 

вимог до зарахування на місця державного 

замовлення** 

не пізніше 18 години 

06 серпня 

Закінчення строку виконання вимог до 

зарахування вступниками, які приймають 

участь у конкурсному відборі, на місця, 

що фінансуються за кошти фізичних та 

юридичних осіб  

не пізніше 13 години 

17 серпня*** 

Терміни зарахування вступників** за державним замовленням – не пізніше 12 години 

07 серпня; 

за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 

18 серпня*** 

* розклад проведення творчих заліків для вступників на спеціальність 061

«Журналістика» затверджується  Головою відбіркової комісії Видавничо-поліграфічного 

інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі ВПІ) за поданням Вченої Ради ВПІ та 

оприлюднюється разом із програмою та порядку їх оцінювання не пізніше, ніж за місяць до 

початку їх проведення; 

** оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами 

співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту 

за державним замовленням, здійснюється не пізніше 12.00 години 24 липня. Вступники, які 

отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного 

замовлення до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву про анулювання заяв на 

інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним 

замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Заяви зарахованих осіб на інші 

місця державного замовлення анулюються впродовж 26 липня; 

*** в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть 

бути подовжені. 

БАКАЛАВР НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
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Початок прийому заяв та документів 12 липня 

Закінчення прийому заяв та документів 24 липня 1800 

Строки проведення вступних випробувань 25 – 31 липня 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників із зазначенням рекомендованих до 

зарахування на місця державного замовлення 

не пізніше 01 серпня 

Закінчення строку виконання вступниками 

вимог до зарахування на місця державного 

замовлення 

не пізніше 18 години 
06 серпня 

Закінчення строку виконання вимог до 

зарахування вступниками, які приймають 

участь у конкурсному відборі, на місця, що 

фінансуються за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

не пізніше 13 години 
17 серпня * 

Терміни зарахування вступників: 

за державним замовленням 

за кошти фізичних та юридичних осіб 

- не пізніше 07 серпня;

- не пізніше 18 серпня*.

* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни
можуть бути подовжені. 

БАКАЛАВР НА ОСНОВІ "МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА"
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МАГІСТР

Початок прийому заяв та документів 02 липня 

Закінчення прийому заяв та 

документів для осіб, які вступають 

на основі вступних випробувань 
03 серпня 

Закінчення прийому заяв та 

документів для осіб, які вступають 

на основі результатів ЗНО 

- 

Вступні випробування 
(згідно з розкладом, 

затвердженим головою 

відповідної атестаційної комісії)

Додаткові 

07 - 14 липня 

04 – 10 серпня 

Іноземна 

мова 

Фахові 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування на 

місця державного замовлення 

не пізніше 13 серпня 

                  (рейтинговий список – не пізніше 11 серпня) 

Закінчення строку виконання 

вступниками вимог до зарахування 

на місця державного замовлення 
не пізніше 18 години 18 серпня 

Закінчення строку виконання вимог 

до зарахування вступниками, які 

приймають участь у конкурсному 

відборі, на місця, що фінансуються 

за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

не пізніше 13 години 

21 серпня * 

Терміни зарахування вступників: 

за державним замовленням 

за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

- до 12 години 20 серпня;

- не пізніше 22 серпня*.

* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни
можуть бути подовжені. 
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