
Розклад роботи Приймальної (відбіркових) комісій КПІ ім. Ігоря 

Сікорського під час прийому документів 

(вступники на основі повної загальної середньої освіти): 

 

Термін Дні Години 

11 травня — 02 червня 2021 року 

Понеділок — Четвер 1400-1700 

П’ятниця 1000-1300 

Субота, Неділя Вихідний 

03 червня 2021 року Четвер 1000-1800 

21 червня — 13 липня 2021 року 

Понеділок — Четвер 1400-1700 

П’ятниця 1000-1300 

Субота, Неділя Вихідний 

14 — 23 липня 2021 року 

Понеділок — П’ятниця 900-1800 

Субота 1000-1300 

Неділя Вихідний 

27 липня — 02 серпня 2021 року Вівторок — Неділя, Понеділок 0900-1800 

03 — 06 серпня 2021 року Вівторок — П’ятниця 1200-1700 

07 серпня 2021 року Субота 1200-1800 

09 — 14 серпня 2021 року 
Понеділок, Середа, Четвер 1400-1700 

Вівторок, П’ятниця, Субота 1000-1300 

16 — 20 серпня 2021 року 
Понеділок — Четвер 1400-1700 

П’ятниця 1000-1300 

Cвяткові дні Вихідний 

 

Увага: у розкладі роботи можливі зміни 



Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої 

освіти проводиться в такі строки: 

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 

01 липня 2021 

року 

Строки проведення творчих конкурсів, вступних 

випробувань 

01 липня – 12 

липня 2021 

року 

Початок прийому заяв та документів 
14 липня 2021 

року 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

складають творчий конкурс, вступні випробування 

(співбесіду) 

16 липня 2021 

року, 18-00 

Строки проведення співбесід 
17 липня 2021 

року 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які 

вступають за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 

липня 

23 липня 2021 

року, 18-00 

Строки проведення співбесід 
17 серпня 

2020 року 

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування на місця 

державного замовлення 

не пізніше 12-

00 28 липня 

2021 року 

Закінчення строку виконання вступниками вимог до 

зарахування на місця державного замовлення 

не пізніше 18-

00 02 серпня 

2021 року 

Закінчення строку виконання вступниками, які отримали 

рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що 

фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 17-

00 12 серпня 

2021 року 

Терміни зарахування 

вступників 

за державним замовленням 

не пізніше 

09 серпня 

2021 року 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

не пізніше 

17 серпня 

2021 року 

 

 


