
6. Організація та проведення конкурсного відбору

6.1. Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського допускає до участі у конкурсному 

відборі для вступу на навчання  вступників на основі повної загальної середньої освіти, які 

склали зовнішнє незалежне оцінювання (вступні іспити, творчий конкурс або співбесіду в 

передбачених Умовами прийому та цими Правилами випадках) з відповідних предметів, 

визначених Переліком конкурсних предметів, згідно додатків до цих Правил, якими також 

визначається мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсному відборі всіх 

категорій вступників та невід’ємні вагові коефіцієнти. 

У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 

та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов, результати 

яких приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 та 2019 
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конкурсного бала, який 6.2. Конкурсний відбір проводиться на основі 

розраховується відповідно до Умов прийому та цих Правил. 

6.3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття 

вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи, визначені розділом VIII 

Умов прийому. 

6.4. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, 

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та 

другого конкурсних предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного 

іспиту або творчого конкурсу з третього конкурсного предмета; А – середній бал документа про 

повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці 

переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 

12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно Додатку 5 до Умов прийому), ОУ – бал за 

успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 

100 до 200 балів (нараховується відповідно до окремого Положення). 

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 та К5 встановлюються згідно додатків до 

цих Правил. 

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною 

шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає 

«12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну 

середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2. 

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах 

(відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і 

Дефлімпійських іграх (за подання Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів 

з двох вступних випробувань за вибором вступника. 

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в 

рік вступу останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому 

перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує 

статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), 

виданий організаторами змагань з визначенням прізвища, імені особи, назви змагань, дати, 

місця їх проведення, зайнятого місця та результату. Інформацію про них Приймальна комісія 

отримує з Єдиної бази. 



ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (спеціалізації, 

освітні програми), які передбачені в Додатку 2 до Умов прийому, та 1,00 в інших випадках; 

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню 

освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для 

спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 

1,00 - в інших випадках. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за 

потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі 

органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. СК для осіб, що є 

внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується. 

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він 

встановлюється таким, що дорівнює 200. 

6.5. Програма творчого конкурсу при вступі на спеціальність 023 «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та порядок оцінювання, оприлюднюється на 

веб-сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського не пізніше ніж за три місяці до початку прийому 

документів. Остаточна оцінка обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну 

сесію конкурсу. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого бала на одній 

з них, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на 

навчання. 

6.6. Співбесіда з загальноосвітніх конкурсних предметів, визначених цими Правилами 

для вступників на відповідну спеціальність із категоріями осіб, які зазначені  у розділі VIII 

Умов прийому проводиться за програмами ЗНО 2019р. 

6.7. Загальноосвітні вступні іспити для осіб, які зазначені  у розділі VIII Умов прийому, 

проводяться у письмовому вигляді з конкурсних предметів, визначених цими Правилами для 

вступників на відповідну спеціальність за програмами ЗНО 2019р. 

6.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування, або їх 

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

встановленого цими Правилами (критеріями оцінювання вступного випробування, або їх 

складових) мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення 

прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях, або їх складових, та у 

конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються. 

Перескладання вступних випробувань, або їх складових не допускається. 

6.9. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені КПІ ім. Ігоря 

Сікорського розглядаються згідно Положення про порядок подання і розгляду апеляцій 

вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка (Додаток 2 до Умов прийому) (в разі її проведення), можуть 

нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з 

одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного бала в КПІ ім. Ігоря Сікорського 

в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет. 

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти 

шляхом його множення на їх добуток, причому: 


	8. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
	9. Коригування списку рекомендованих до зарахування
	11. Наказ про зарахування, додатковий конкурс
	12. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства у
	КПІ ім. Ігоря Сікорського
	13. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського
	rules-2019.pdf
	8. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
	9. Коригування списку рекомендованих до зарахування
	11. Наказ про зарахування, додатковий конкурс
	12. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства у
	КПІ ім. Ігоря Сікорського
	13. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського




