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§1. Зміни до  Правил прийому до Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2017 

році 

 

1. Внести до Правил прийому  до Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 
2017 році такі зміни: 

• Пункт 1.3. розділу 1 після цифр «29645» доповнити словами та цифрами 
«зі змінами  затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 
від 24 квітня 2017 року № 637, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України 22 травня 2017 року за № 646/30514»; 

 
• В таблиці пункту 4.2.  розділу 4: 

– Першу строку вилучити; 
– У зв’язку з цим строки другу - дев’яту вважати відповідно строками 

першою – восьмою; 
– Строки сьому-восьму викласти в такій редакції: 

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 12 години 

17 серпня** 

Терміни зарахування вступників* за державним замовленням – не 
пізніше 12 години 07 серпня; 

за кошти фізичних та юридичних 
осіб - не пізніше 17 серпня** 

 
 

• У розділі 5: 
 

– В абзаці першому пункту 5.1. слова «в документі, що посвідчує особу, 
в документі» виключити, після слів «громадянстві вступника» 
доповнити словом « в атестаті»; 

 
– Пункт 5.2. доповнити словами «зі змінами  затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2017 року № 637, 



зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 року за 
№ 646/30514»; 

 
– Абзац третій пункту 5.5. після слів «для військовозобов'язаних» 

доповнити словами «(крім випадків, передбачених законодавством)»; 
 

– Абзац сьомий пункту 5.6. після слів «незалежного оцінювання» 
доповнити словами «(за наявності)»; 

 
• У розділі 6: 
 

– Абзац четвертий пункту 6.3. викласти в наступній редакції: 
«визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 
першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу 
(крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному 
відповідними положеннями про проходження військової служби 
громадянами України;»; 
 
– Абзац шостий пункту 6.3. викласти в наступній редакції: 
«які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях 
зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 
предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, 
зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть 
бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 
року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 
грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної 
комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у 
підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 
1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 
та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або 
патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого 
документа);»; 
 
– після абзацу шостого доповнити пункт 6.3. новим абзацом сьомим 

такого змісту: 



«яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 
оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році 
в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 
особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії 
вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою 
первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про 
створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього 
незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 
2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому 
незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні 
захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що 
завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному 
центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру 
оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання 
регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості 
освіти);»; 

 

– У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятий вважати відповідно 
абзацами восьмим – десятим; 

 

– після абзацу восьмого доповнити пункт 6.3. новим абзацом дев’ятим 
такого змісту: 

«громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню 
освіту за кордоном.»; 

 

– У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – десятий вважати відповідно 
абзацами десятим – одинадцятим; 

 

– Абзац одинадцятий пункту 6.3. викласти в наступній редакції: 

«Особи, зазначені в абзацах четвертому, п’ятому, восьмому та дев’ятому 
цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за 



результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного 
оцінювання 2016 або 2017 року.»; 
 
– Доповнити пункт 6.3. абзацами дванадцятим,  тринадцятим та 

чотирнадцятим наступного змісту: 
«Особи, зазначені в абзаці шостому цього пункту, мають право на 

участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання 2016 або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их) 
навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та 
додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року. 
 

Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на 
участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання 2016 року або вступних іспитів. 

Особи, зазначені в абзаці дев’ятому цього пункту, допускаються 
до участі в конкурсному відборі на місця державного або регіонального 
замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за 
результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.»; 

– абзац сьомий пункту 6.4 після цифр «2017» доповнити словом та 
цифрами «або 2016»; 

 

 

• У пункті 8.1  розділу 8 слова «військового квитка або приписного 
свідоцтва (для військовозобов’язаних), крім передбачених 
законодавством випадків,» виключити; 

 

• Пункт 9.2. розділу 9 викласти у такій редакції: 
«Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до 
зарахування на навчання за державним замовленням або яким було не 
надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним 
замовленням і які при подачі заяви зазначили «претендую на участь в 
конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення», 
приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до 
приймальної (відбіркової) комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського та долучається 
до його особової справи.»; 
 
• Пункт 10.1. розділу 10 викласти у такій редакції: 
«КПІ ім. Ігоря Сікорського надає рекомендації для адресного розміщення 
державного замовлення вступникам на основі повної загальної середньої 



освіти в межах місць, на які були надані рекомендації до зарахування до 
КПІ ім. Ігоря Сікорського за відповідною конкурсною пропозицією, і надалі 
анульовані.»; 
 
• Пункт 10.3. розділу 10 викласти у такій редакції: 
«Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані 
на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної 
загальної середньої освіти, здійснюється не пізніше 18 серпня в 
послідовності, визначеній пунктом 3. Розділу ХІ Умов прийому.»; 

 

2. У додатках до Правил прийому: 
– в усіх додатках назви спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології» та 227 «Фізична реабілітація» замінити на 
назви 122 «Комп’ютерні науки» та 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 
відповідно; 

– змінити ліцензійні обсяги на другий (магістерський) рівень у 
відповідності до отриманої ліцензії з спеціальностей 035 «Філологія», 
054 «Соціологія», 081 «Право», 113 «Прикладна математика», 121 
«Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна 
інженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», 161 «Хімічні технології та інженерія», 171 
«Електроніка», 184 «Гірництво»; 

– оголосити прийом на навчання на перший (бакалаврський) рівень 
спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» (з 
ліцензійним обсягом у відповідності до отриманої ліцензії) з тим же 
переліком конкурсних предметів та вагових коефіцієнтів, що і на 
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»; 

– оголосити прийом на навчання на другий (магістерський) рівень 
спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» (з 
ліцензійним обсягом у відповідності до отриманої ліцензії) за 
спеціалізаціями «Інформаційні управляючі системи та технології», 
«Комп'ютеризовані та робототехнічні системи», «Комп'ютеризовані 
системи управління»; 

– оголосити прийом на навчання на другий (магістерський) рівень 
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (з ліцензійним 
обсягом у відповідності до отриманої ліцензії) за спеціалізацією 
«Фізична терапія»; 



– оголосити прийом на навчання на другий (магістерський) рівень 
спеціальності 054 «Соціологія» за спеціалізацією «Врегулювання 
конфліктів та медіація»; 

– оголосити прийом на навчання на другий (магістерський) рівень 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за 
спеціалізацією «Управління публічними закупівлями»; 

– додати до переліку спеціальностей для прийому на навчання заочної 
форми на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які 
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для 
здобуття освітнього ступеню бакалавра наступну спеціалізацію: 
«Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини» 
спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» на інженерно-
хімічному факультеті; 

– оголосити прийом на навчання на другий (магістерський) рівень за 
заочною формою навчання на спеціальність 184 «Гірництво» за 
спеціалізацією «Геотехнічне і міське підземне будівництво»; 

 
 

 
§2. Зміни до  Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня 
магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на 

основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”: 
 

• В параграфі другому: 
 

− Абзац шостий пункту 2 викласти в наступній редакції: 
«Порядок конкурсного відбору та проведення єдиного фахового вступного 
випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 
спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних 
процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється 
відповідно до абзацу третього п. 1. розділу ІІІ,  п.4. розділу ІІІ, абзаців третього 
- сьомого п.2 розділу VII Умов прийому, а також інших нормативно-правових 
актів.»; 

− До пункту 2 додати абзац сьомий наступного змісту: 
«Крім інших документів вступники, що вступають на другий (магістерський) 
рівень вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» до поданої заяви додають  
копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування з 



використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 
незалежного оцінювання.». 

 

 


