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ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА; 

ТА ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

НА ОСНОВІ РАНІШЕ ЗДОБУТОГО СТУПЕНЯ (ОСВІТНЬО-

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ) ОСВІТИ 

 
 

§1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. Прийом на підготовку для здобуття ступеня магістра здійснюється на основі 

здобутого ступеня бакалавра. На навчання для здобуття ступеня магістра 

приймаються також особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста). Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 

за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра 

лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених 

Порядком прийому. 

 

 2. Допускається прийом на підготовку для здобуття ступеня магістра на 

основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 

здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), крім випадків, 

передбачених Порядком прийому та іншими нормативно-правовими документами, 

за умови успішного проходження вступних випробувань. 

 

3. На навчання для здобуття ступеня бакалавра на визначені Правилами 

прийому конкурсні пропозиції КПІ ім. Ігоря Сікорського приймає на перший курс за 

індивідуальними програмами підготовки бакалавра (скороченим терміном 

навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або 

освітній ступінь молодшого бакалавра.  

 

4. Особи, зазначені в п. 3. §1 цього Положення, можуть зараховуватись за 

державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах 

галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в переліку 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 2 до Умов прийому). 
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§2. ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ, ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ 
ТА ЗАРАХУВАННЯ ГРОМАДЯН, ЩО ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА 
 

1. Для проведення вступних випробувань та конкурсного відбору на 

навчання для здобуття ступеня магістра наказом ректора створюються атестаційні 

комісії факультетів / навчально-наукових інститутів (в окремих випадках можуть 

створюватись міжфакультетські/міжінститутські атестаційні комісії).  

Атестаційні комісії: 

а) Затверджують та не пізніше 15 травня оприлюднюють (на вебсайтах 

факультетів / навчально-наукових інститутів та інформаційних стендах): 

− назву фахової навчальної дисципліни (крім спеціальності 081 

«Право»), з якої будуть проведені вступні випробування (назви навчальних 

дисциплін при проведенні комплексного випробування);  

− програми фахових іспитів. 

б) Визначають та оприлюднюють графік роботи атестаційної комісії, 

особливості реєстрації для складання магістерського тесту навчальної 

компетентності (далі – МТНК) (для вступників за спеціальностями галузей знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та 

адміністрування» та 28 «Публічне управління та адміністрування» (далі – галузі 

знань 05, 06, 07, 28) та магістерського комплексного тесту (далі – МКТ) (для 

вступників за спеціальністю 081 «Право»); 

розклад вступних випробувань, час на виконання контрольних робіт, 

розробляють контрольні завдання з фахових іспитів, а також критерії оцінювання 

(крім спеціальності 081 «Право»). 

в) Проводять вступні випробування. 

г) Розраховують значення конкурсного бала вступників. 

 

2. Прийом студентів на підготовку ступеня магістра здійснюється за 

результатами конкурсного відбору. 

 

3. Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра проводяться: 

для вступу за всіма спеціальностями (крім галузей знань 05, 06, 07, 08, 28) – у 

формі фахового іспиту або розгляду мотиваційних листів у передбачених 

Порядком прийому та цим Положенням випадках; 
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для вступу за спеціальностями галузей знань 05, 06, 07, 28 – у формі МТНК та 

фахового іспиту. У передбачених Порядком прийому випадках замість результатів 

магістерського тесту навчальної компетентності використовуються результати 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови; 

для вступу на спеціальність 081 «Право» – у формі МКТ. Замість результатів 

МКТ можуть використовуватись результати тесту з права єдиного фахового 

вступного випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях). Результати єдиного 

фахового вступного випробування з права та результати єдиного вступного іспиту 

з іноземної мови 2019-2021 років за бажанням вступника можуть бути зараховані 

замість оцінок МКТ з права та іноземної мови відповідно, якщо різниця балів 

єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту та МКТ з 

відповідних складових не перевищує 15 балів. У передбачених Порядком прийому 

випадках замість результатів магістерського комплексного тесту використовуються 

результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови та права 

 

4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання проводиться в такі строки: 

Галузі знань 05, 06, 07, 08, 28  Всі інші 

Реєстрація для складання  

МТНК/МКТ 

27 червня –  

18 липня 1800 

- 

Початок реєстрації електронних 

кабінетів 
01 серпня 

Терміни прийому заяв та документів * 16 серпня – 15 вересня 1800 

Вступні 

випробування  

МТНК/МКТ* 10 – 17 серпня; 

07 – 10 вересня 

(за графіком, 

затвердженим 

Міністерством освіти і 

науки України) 

- 

Фахові 

05 –18 вересня 

(згідно з розкладом, затвердженим головою 

відповідної атестаційної комісії) 

Термін оприлюднення рейтингового не пізніше 20 вересня 
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списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування на 

місця державного замовлення 

Закінчення строку виконання 

вступниками вимог до зарахування на 

місця державного замовлення 

не пізніше 1800 
24 вересня 

Закінчення строку виконання вимог до 

зарахування вступниками, які беруть 

участь у конкурсному відборі, на місця, 

що фінансуються за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

не пізніше 1700 
30 вересня** 

Терміни зарахування вступників: 

за державним замовленням 

 

за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб 

 

- 25 вересня; 

 

- не пізніше 01 жовтня**. 

*для осіб, які згідно з Порядком прийому, мають право вступати на основі 
індивідуальної усної співбесіди замість МТНК/МКТ, прийом заяв та документів 
розпочинається 16 серпня і закінчується 23 серпня. Індивідуальні усні співбесіди 
для цих осіб проводяться з 25 до 31 серпня; 

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

 

5. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня 

вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви 

відповідно до розділу 5 Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.  

 

6. Прийом документів від іноземних громадян та осіб без громадянства 

на навчання для здобуття ступеня магістра проводиться відповідно до розділу 12 

Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 

кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура 

визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно 

до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі 

питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. 
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7. Конкурсний бал (далі – КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на 

всі спеціальності (крім спеціальностей галузей знань 05, 06, 07, 08, 28) 

розраховується за формулою: 

КБ = П1, 

де П1 –оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів). 

 

8. Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня магістра на 

спеціальності галузей знань 05, 06, 07, 28 розраховується за формулою: 

КБ = 0,5×П1 + 0,5×П2, 

де П1 – оцінка МТНК (або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у 

передбачених Порядком прийому випадках) (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – 

оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів). 

9. Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня магістра на спеціальність 

081 «Право» розраховується за формулою: 

КБ = 0,3 × П1 + 0,7 × П2, 

де П1 – оцінка блоку МКТ (або індивідуальної усної співбесіди у 

передбачених Порядком прийому випадках) з іноземної мови або єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (за шкалою від 100 до 200 

балів), П2 – оцінка блоку МКТ (або індивідуальної усної співбесіди у передбачених 

Порядком прийому) з права або єдиного вступного фахового випробування 2019-

2021 років (за шкалою від 100 до 200 балів). 

10. Інформація про час і місце оголошення результатів конкурсних заходів 

атестаційні комісії доводять до відома вступників безпосередньо перед початком 

вступних випробувань (крім результатів МТНК/МКТ). 

 

11. Конкурсний відбір проводиться атестаційною комісією на основі 

конкурсного бала, який розраховується відповідно до Порядку прийому та цього 

Положення. 

Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або юридичних 

осіб, які вступають на перший курс для здобуття ступеня магістра (крім 

спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 
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06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 

«Інформаційні технології», 22 «Охорона здоров’я», 28 «Публічне управління та 

адміністрування» та спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація», 035 «Філологія», 113 «Прикладна 

математика», 143 «Атомна енергетика» та 162 «Біотехнології та біоінженерія»), 

можуть використовуватись результати тільки розгляду мотиваційних листів за 

умови наявності вакантних місць та відсутності претендентів на ці місця, які 

беруть участь у конкурсному відборі з конкурсним балом, визначеним у п.  7 

параграфу 2 цього Положення. 

 

12. Результати конкурсного відбору атестаційні комісії оприлюднюють та 

подають для затвердження до Приймальної комісії університету.  

 

13. Апеляції приймаються відповідно до Положення про порядок подання і 

розгляду апеляцій вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського.  

 

 
§3. ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ, ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ 

ТА ЗАРАХУВАННЯ ГРОМАДЯН, ЩО ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ 
ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

НА ОСНОВІ РАНІШЕ ЗДОБУТОГО СТУПЕНЯ (ОСВІТНЬО-
КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ) ОСВІТИ  

 
 

1. Прийом на навчання за індивідуальними програмами підготовки бакалавра 

(зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра або освітній ступінь молодшого бакалавра здійснюється за конкурсом. 

 
2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників за індивідуальними програмами підготовки 

бакалавра (скороченим терміном навчання) проводиться в такі строки: 

Початок реєстрації електронних 

кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів  

01 липня 

Початок прийому заяв та документів 29 липня  

Закінчення прийому заяв та 

документів* 
23 серпня 1800 

Термін оприлюднення рейтингового не пізніше  
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списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування на 

місця державного замовлення 

02 вересня  

Закінчення строку виконання 

вступниками вимог до зарахування на 

місця державного замовлення 

не пізніше 1800  

07 вересня 

Закінчення строку виконання вимог до 

зарахування вступниками, які беруть 

участь у конкурсному відборі, на 

місця, що фінансуються за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб  

не пізніше 1700 

16 вересня* 

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – 09 вересня; 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

– не пізніше 17 вересня* 

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

 

3. У терміни, визначені для подання документів, вступники подають заяву та 

документи відповідно до розділу 5 Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

 

4. Для конкурсного відбору зараховуються бали: 

1) для вступу на місця державного (регіонального) замовлення (відкриті 

конкурсні пропозиції) – НМТ з української мови або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2019-2021 років з української мови та літератури/української мови 

(перший предмет) та НМТ з математики або зовнішнього незалежного оцінювання 

з математики 2019-2021 років (другий предмет); 

2) для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (небюджетні 

конкурсні пропозиції) – одного предмету НМТ або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2019-2021 років (перший предмет) та одного предмету НМТ або 

зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника (другий 

предмет).  

У передбачених Порядком прийому випадках, результати індивідуальної усної 

співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість НМТ. 

5. Конкурсний відбір для цієї категорії вступників здійснюється на основі 

конкурсного бала, який розраховується за такою формулою: 

КБ = 0, 5×П1 + 0,5×П2, 

де П1, П2 – оцінки з першого та другого предметів. 
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6. Апеляції приймаються відповідно до Положення про порядок подання і 

розгляду апеляцій вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського.  

 
 

§4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. До участі у конкурсному відборі не допускаються вступники, які отримали 

відповідний ступінь, освітньо-кваліфікаційний рівень, освітньо-професійний ступінь 

вищої освіти, здобутий за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), у випадках, 

передбачених Порядком прийому та відповідними стандартами вищої освіти. 

2. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у 

визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 

встановленого Порядком прийому, Правилами прийому та цим Положенням 

рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому 

документів, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному 

відборі не допускаються і на навчання не зараховуються. 

3. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не 

дозволяється. 

4. Особи, які в установлений термін не виконали вимог до зарахування, 

передбачених Умовами та Правилами прийому, втрачають право на зарахування 

на навчання. 

5. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 

календарних днів від дня їхнього початку, відраховуються з університету.  


