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ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО
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ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПОРЯДОК НАБОРУ НА НАВЧАННЯ.

Київ – 2018

§1. Зміни до Правил прийому до Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
в 2018 році

1.
Внести до Правил прийому до Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» в 2018 році такі зміни:
•
Пункт 1.3. розділу 1 після цифр «31265» доповнити словами та
цифрами «зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки
України від 23 квітня 2018 року № 409, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 27 травня 2018 року за № 600/32052»;
• Пункт 4.2. розділу 4 викласти в наступній редакції:
«4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір
та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої
освіти проводиться в такі строки:
Реєстрація електронних кабінетів
02 липня - 25 липня 1800
вступників, завантаження необхідних
документів
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 за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання

26 липня 1800

Строки проведення вступних випробувань

21 – 26 липня
(співбесіди 21 – 23 липня)

Оприлюднення
списку
вступників
рекомендованих до зарахування на місця
державного замовлення*

не пізніше
01 серпня

Закінчення строку виконання вступниками
вимог до зарахування на місця державного
замовлення*
Закінчення строку виконання вимог до
зарахування вступниками, які приймають
участь у конкурсному відборі, на місця, що
фінансуються за кошти фізичних та
юридичних осіб
Терміни зарахування вступників

не пізніше 18 години
06 серпня

не пізніше 13 години
17 серпня**

за державним замовленням – не
пізніше 12 години 07 серпня;
за кошти фізичних та юридичних
осіб - не пізніше 18 серпня**

* 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 виключення 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 виключаються впродовж
26 липня;
** в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії,
терміни можуть бути подовжені.»
•

У розділі 5:
– Пункт 5.1. викласти в наступній редакції:
«5.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та
заочною формами навчання подають заяви:
тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
тільки у паперовій формі:
для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних
іспитів з конкурсних предметів у КПІ ім. Ігоря Сікорського та/або квотою-1,
квотою для іноземців відповідно до Умов прийому та цих Правил;
для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні
кошти відповідно до Умов прийому та цих Правил;
для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов
прийому та цих Правил;

за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я,
по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну
загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до
запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в
електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної
комісії.
Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та
регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних
пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні
пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних
осіб не обмежується.»;
– У пункті 5.2.:
Абзац перший викласти в наступній редакції:
«5.2. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма
спеціальностями за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки
у паперовій формі.»;
Абзаци другий - восьмий виключити.
У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом другим;
Абзац другий викласти у такій редакції:
«Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра,
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081
«Право» можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального
замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях.
Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.»;
– У пункті 5.3. слова та цифри «у пунктах 5.1., 5.2.» замінити словами
та цифрами «у пункті 5.1.»;
– У пункті 5.8.:
Абзац другий після слова «особу» доповнити словами «та копію витягу із
державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі
подання паспорту у вигляді ID картки)»;
Після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
«копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної
дільниці – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених
законодавством);»;
У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами
п’ятим – восьмим.;

Після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
«копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі,
якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);»;
У зв’язку з цим абзаци сьомий - восьмий вважати відповідно абзацами
восьмим – дев’ятим;
В абзаці восьмому слова «конкурс (залік), допускаються до участі в них»
замінити на «конкурс, допускаються до участі в ньому»;
– У пункті 5.10. слова та цифри «державного замовлення,
передбачених у пункті 8.1. розділу 8 цих Правил» замінити словами та цифрами
«за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше 15 серпня»;
– У пункті 5.15.:
Абзац перший після слів «документів на навчання» доповнити словами
«для заяв у паперовій формі та не пізніш як за день до закінчення подання
електронних заяв»;
Абзац другий виключити;
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.
•

В абзаці першому пункту 6.1. розділу 6 слово «(залік)» виключити;

•

У розділі 7:
– У пункті 7.3.:
Абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних
пропозицій, що використовують пріоритетність);»;
Абзац шостий викласти в такій редакції:
«ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою
(тільки на основі повної загальної середньої освіти); ознака підстав для
зарахування за результатами вступних випробувань у закладі вищої освіти при
вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право», для
зарахування за результатами вступного іспиту з іноземної мови у закладі вищої
освіти при вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 06 «Журналістика;»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень).»;
– Перше речення пункту 7.6. після слова «Право» доповнити словами
«за конкурсними пропозиціями на основі здобутого ступеня бакалавра».
•
У пункті 8.2. розділу 8 слова та цифри «розділах 10 та 11» замінити
словом та цифрами «розділі 11»;
•

У пункті 9.4. розділу 9:

в абзаці першому слова «, одна з яких» виключити;
в абзаці другому слова «, крім двох денних,» виключити.
•

У розділі 11:
– Абзац другий пункту 11.2. після слів «вилучені з наказу про
зарахування» доповнити словами «(наказ про зарахування скасовується в
частині, що стосується цієї особи)»;
– Пункт 11.3. викласти в такій редакції:
«11.3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом
10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в
частині, що стосується цієї особи.»;
– Абзац перший пункту 11.4.викласти в такій редакції:
«11.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 11.2., 11.3. цього
розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб,
які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому
конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали
заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі
відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати
осіб з конкурсних пропозицій КПІ ім. Ігоря Сікорського за умови збігу вступних
випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну
пропозицію.».
2.
Внести в додатки до Правил прийому до Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» в 2018 році такі зміни:
•
В Переліку конкурсних пропозицій КПІ ім. Ігоря Сікорського після
конкурсної пропозиції «170. Хіміко-технологічний факультет; 161 Хімічні
технології та інженерія; Магістр (освітньо-професійна програма); заочна форма
навчання» додати конкурсні пропозиції «171. Факультет менеджменту та
маркетингу; 073 Менеджмент; Магістр (освітньо-професійна програма
«Укроборонпром»); заочна форма навчання» та «172. Механікомашинобудівний інститут; 131 Прикладна механіка; Магістр (Прогрестех)»;
•
В Переліку конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру
оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів) рядок
«Творчий залік, 0, 100» на спеціальності 061 «Журналістика» Видавничополіграфічного інституту - виключити»;

