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Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО) 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» (далі – КПІ ім. Ігоря Сікорського) оголошує прийом для здобуття вищої освіти за 
ступенями бакалавра відповідно до ліцензії МОН України щодо надання відповідних освітніх 
послуг, виданої в порядку, установленому законодавством, в межах ліцензованого обсягу. 

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули повну загальну 
середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-
професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра.

Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення у 
конкурсних пропозиціях та до 30 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції. 

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена. 



Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний
відбір та зарахування на навчання вступників на основі

повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:



Порядок прийому заяв та документів для участі у 
конкурсному відборі до

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви тільки в електронній
формі, крім ряду випадків, зазанчених у правил прийому (див. повну версію правил)

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в 
режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією у порядку, визначеному
законодавством.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена. 

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному
електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у 
закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю. 



У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі
на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною 
пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 
повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або
регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі
виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість
переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви. 



Організація та проведення конкурсного відбору

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з 
однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти
конкурсний бал обчислюється за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А + К5 × МЛ + К6 × ОУ,

де П1, П2, П3– оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та  третього
конкурсних предметів;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів
відповідно до таблиці переведення (згідно Додатку 5 до Умов прийому),

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою 
від 100 до 200 балів.

Вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 та К6 встановлюються згідно додатків до Правил.

Коефіцієнти К4, К5 дорівнюють нулю. Бали за мотиваційний лист (МЛ) не зараховуються.



Розрахунок конкурсного бала



Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом 
його множення на їх добуток.

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



Додаткові бали
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 поданням Міністерства молоді та спорту 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 під час вступу на спеціальності, яким 
надається особлива підтримка (Додаток 2 до Умов прийому) останній доданок 
встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він 
встановлюється таким, що дорівнює 200.

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), 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 ніж 200 балів за предмет. 



Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною конкурсною 
пропозицією, отримані за даними ЄДЕБО, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах 
відбіркових комісій та вебсайті КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до строків, визначених у розділі 4 Правил.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного
рішення на стендах відбіркових комісій КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також в електронному кабінеті вступника.

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на вебсайті КПІ ім. Ігоря
Сікорського.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та 
мобільного зв’язку. 



Реалізація права вступників на обрання місця навчання

Особи, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного 
замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до 
зарахування відповідно до строку, визначеного Умовами прийому та Правилами, 
зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення:

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися:

особисто;

надсилання засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом вкладень на адресу 
Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського в строки, визначені Умовами прийому та 
Правилами.

Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому 
конверті.

Особи, які в установлені строки не виконали вимог для зарахування на місця державного 
замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання 
за державним замовленням.









Перелік конкурсних предметів

Код спеціальності Назва спеціальності Перелік конкурсних 
предметів

Вага педметів сертифікату 
ЗНО

(К1, К2, К3)

Вага за атестат
(К4)

Вага бала за ПК (К6) Мінімальний конкурсний 
бал для допуску для участі 

у конкурсу

101 Екологія Українська мова 0,28 0 0,02 125

Біологія 0,45

Фізика, або іноземна мова, 
або хімія, або математика, 
або географія, або Історія 
України 

0,25

131 Прикладна механіка Українська мова 0,25

133 Галузеве машинобудування Математика 0,5 0 0,05 125

161 Хімічні технології та 
інженерія

Фізика, або іноземна мова, 
або хімія, або біологія, або 
географія, або Історія 
України 

0,2

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 

Українська мова 0,28

Математика 0,5 0 0,02 125

Фізика, або іноземна мова, 
або хімія, або біологія, або 
географія, або Історія 
України 

0,2



Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Спеціальність Очна (денна) форма 
навчання

Заочна форма 
навчання

101 Екологія 22400

131 Прикладна механіка 15600 10600

133 Галузеве машинобудування 15600 10600

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 22400 13000

161 Хімічні технології та інженерія 15600 10600



Розклад ЗНО-2021
Реєстрація осіб для участів ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року.

До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок
запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

21 травня – хімія;

24 травня – іспанська, німецька, французька мови;

25 травня – англійська мова;

28 травня – математика;

1 червня – українська мова, українська мова і література;

4 червня – історія України;

7 червня – фізика

10 червня – біологія;

15 червня – географія.



Яку кількість предметів можна обрати для проходження ЗНО?
https://osvita.ua/test/advice/59304/

У 2021 році учасник зовнішнього оцінювання може обрати не більше ніж п'ять навчальних предметів.

Випускникам шкіл та закладів професійно-технічної та вищої освіти, які у 2021 році здобувають повну загальну середню 
освіту, результати зовнішнього незалежного оцінювання із чотирьох навчальних предметів, вибраних під час 
реєстрації, буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію.

Першим обов'язковим тестом є українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) або українська мова і 
література (як оцінка ДПА зараховується частина тесту з української мови).

Другим обов'язковим предметом є математика (рівень стандарту або профільний залежно від рівня, на якому вивчався 
предмет).

Третій предмет для складання ДПА пропонується на вибір: тест з історії України (частина тесту «Період XX – початок XXI 
століття») або іноземної мови (рівень стандарту або профільний залежно від рівня, на якому вивчався предмет).

Четвертий предмет для складання ДПА випускники школи вибирають самостійно з такого переліку: історія 
України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.

Випускники шкіл 2021 року також можуть вибрати додатково п'ятий предмет для складання зовнішнього незалежного 
оцінювання з переліку предметів ЗНО.

Випускники шкіл минулих років можуть обрати від 1 до 5 предметів для складання зовнішнього незалежного 
оцінювання на свій вибір.

Для вступу до закладу вищої освіти на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до 
закладу вищої освіти сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів.

https://osvita.ua/test/
https://osvita.ua/test/training/77029/
https://osvita.ua/test/training/5013/
https://osvita.ua/test/training/5017/
https://osvita.ua/test/training/5040/
https://osvita.ua/test/training/5040/
https://osvita.ua/test/training/5179/
https://osvita.ua/test/training/5102/
https://osvita.ua/test/training/5145/
https://osvita.ua/test/training/5147/
https://osvita.ua/test/training/5048/
https://osvita.ua/test/training/5192/
https://osvita.ua/test/training/5194/
https://osvita.ua/test/training/5193/


https://osvita.ua/test/



ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

http://ihf.kpi.ua/

https://t.me/dekanatihf

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИХ ПОЛІМЕРІВ

101 ЕКОЛОГІЯ

161 ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

https://t.me/eco_paper_kpi

http://eco-paper.kpi.ua/

https://www.facebook.com/groups/183769655304875/

https://www.youtube.com/channel/UC3Tw_p9BfyhZggPoxBO9Jbg

https://www.facebook.com/groups/183769655304875/


Бажаємо успішного вибору професії та 
цікавого навчання!


