
ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА 

 

Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів для 

вступників на навчання для здобуття ступеня магістра проводиться у наступні 

терміни: 

 прийом документів (подання заяв): з 02 липня по 03 серпня поточного 

року; 

 вступні випробування (додаткові, фахові та з іноземної мови):  

з 07 липня по 14 липня (перший етап) або з 04 серпня по 10 серпня (другий 

етап) поточного року згідно з розкладом. 
Результати конкурсних заходів атестаційні комісії оголошують у наступний день 

після проведення відповідних випробувань. 

Визначення і оголошення інтегральних рейтингів вступників, надання 

рекомендацій до зарахування та зарахування студентів за підсумками конкурсного 

відбору здійснюється з урахуванням нижчезазначеного: 

- атестаційні комісії визначають і оголошують інтегральні рейтинги вступників 

не пізніше 11 серпня поточного року;  

- термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 13 

серпня поточного року; 

- закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця 

державного замовлення: не пізніше 18 години 18 серпня поточного року; 

- 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 поточного року; 

- Терміни зарахування вступників:  

- за державним замовленням: до 12 години 20 серпня поточного року; 

- за кошти фізичних та юридичних осіб: не пізніше 22 серпня поточного року. 

 

Перелік документів для вступу: 
 паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії) 

 диплом бакалавра (оригінал та копії) 

 додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії) 

 творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю) 

 військовий документ (для хлопців; оригінал та копії) 

 ідентифікаційний код (оригінал та копії) 

 чотири фотографії 

 

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності 

оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії 

документів. 

Правила прийому на навчання для здобуття ступеня магістра у 2018 році 

знаходяться сайті приймальної комісії http://pk.kpi.ua. 

З програмами додаткового вступного випробування та комплексного фахового 

вступного випробування можна ознайомитись на сайті хіміко-технологічного 

факультету http://xtf.kpi.ua. 
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