
Положення про реєстрацію для участі у творчих конкурсах та/або вступних іспитах для 

вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році 

1. Це положення регламентує порядок реєстрації вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського на 

основі повної загальної середньої освіти для участі у творчих конкурсах та/або вступних 

іспитах в 2020 році.  

2. Творчий конкурс для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського проводиться для вступників на 

спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. У творчому 

конкурсі мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або 

завершують її здобуття до 10 серпня, що підтверджується відповідним документом або 

довідкою закладу освіти. Проходження творчого конкурсу є обов’язковим для подальшої 

участі у конкурсі та зарахування на навчання відповідно до Умов прийому для здобуття вищої 

освіти в 2020 році.  

3. Вступні іспити у КПІ ім. Ігоря Сікорського можуть складати вступники на основі повної 

загальної середньої освіти, які визначені розділом VIII Умов прийому для здобуття вищої 

освіти в 2020 році, затведжених Наказом Міністерства освіти і науки України № 1285 від 11 

жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції за № 1192/34163 від 02 грудня 2019 

року зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 591 від 04.05.2020 

року, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 травня 2020 року за № 415/34698 (далі 

– Умови прийому). 

4. Вступні іспити, творчий конкурс проводяться в кілька потоків з 01 по 12 серпня включно 

(для вступників на місця державного та регіонального замовлень). У період з 13 по 22 серпня 

можуть проводитись додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають 

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

5. Реєстрація для участі у вступних іспитах, творчому конкурсі проводиться приймальною 

комісією (відбірковими комісіями) з 20 липня до 30 липня включно у електронному вигляді за 

допомогою вебсайта https://anketa.kpi.ua. 

6. Для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі на місця державного та регіонального 

замовлення на основі повної загальної середньої освіти вступники заповнюють електронну 

заяву, до якої додають скановані копії документа, що посвідчує особу; облікової картки 

платника податків; фотокартки розміром 3 × 4 см; документа про повну загальну середню 

освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня, документа, що 

підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті відповідно до розділу VIII Умов 

прийому. 

7. Заповнення відповідної заяви вважається поданням заяви для участі у вступному іспиті, 

творчому конкурсі.  

8. Під час подання заяви для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі вступник 

погоджується на обробку персональних даних з метою організації та проведення вступної 

кампанії.  

9. Перед подання заяви для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі вступник має 

ознайомитись з нормативними документами, які регламентують вступну кампанію у 2020 

році.  

10. Приймальна (відбіркові) комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського підтверджує реєстрацію 

вступника для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі за допомогою засобів 

телефонного або електронного зв’язку.  

https://anketa.kpi.ua/


11. Графік проведення вступних іспитів, творчих конкурсів оприлюднюється на сайті 

Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.  

12. Вступні іспити, творчий конкурс проводяться відповідно до Положення про вступні 

випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського.  

13. Подання вступником недостовірних даних під час реєстрації для участі у вступному іспиті, 

творчому конкурсі є підставою для недопущення його для участі у відповідних конкурсних 

заходах.  


