
 

Для вступників, які мають обов’язково складати ЄВІ з іноземної 

мови. (бакалаври з профільною і непрофільною освітою, 

спеціалісти, магістри, які хочуть складати німецьку, французьку 

або іспанську мову) 
 

 

Етапи вступної кампанії 

 

Денна форма навчання 

 

 

на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста) Освітні програми  

На основі спеціальності 

 психологія/практична психологія 
 

Освітня програма : Клінічна психологія 

(Освітня програма стартує при умові  

що кількість вступників, які будь 

готові виконати умови для 

зарахування не менше 20 осіб) 
 

інших спеціальностей       

 
 

Освітні програми : 

Клінічна психологія  

Соціальна психологія (Освітня програма 

стартує при умові, що кількість 

вступників, які будь готові виконати 

умови для зарахування не менше 20 осіб 

      Освітній                         

       рівень    

      магістр 
      1,5роки 

   Освітній    

    рівень    

    магістр 
   2,0 роки 

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту  з 

іноземної мови (ЄВІ)* 
 

 

 

12 травня- 05 червня  
2020р. (о 18.00) 

 

 

12 травня- 05 червня  
2020р. (о 18.00) 

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників 
 

 

01серпня 01серпня 

 
Початок прийому заяв та документів 

 

17 липня 2020 р. (для пільг.категорій, 

що вступають на основі вступних 
іспитів, розділ VI, п.6.1) 

 

 

05 серпня 2020р. (всі інші вступники, 

що вступають на основі результатів 
ЄВІ) 

17 липня 2020р. (для пільг.категорій, що 

вступають на основі вступних іспитів, 

розділ VI, п.6.1) 
 

 

05 серпня 2020р (всі інші вступники, що 
вступають на основі результатів ЄВІ) 

Закінчення прийому заяв та документів  

 

25 липня 2020р. (для пільг.категорій, 

що вступають на основі вступних 

іспитів, розділ VI, п.6.1) 
 

22 серпня  2020р(всі інші вступники, 

що вступають на основі результатів 
ЄВІ) 

25 липня 2020р. (для пільг.категорій, що 
вступають на основі вступних іспитів, 

розділ VI, п.6.1) 

 
22 серпня  2020р (всі інші вступники, що 

вступають на основі результатів ЄВІ) 

Строки проведення  вступних випробувань: 

 
 

- ЄВІ з іноземної мови 

(реєстрація) 

 

 

- складання фахового іспиту 

 
 

 

01 липня  2020р. 
 

 

 
12-13 серпня, 25-26 серпня 2020р. 

 
 

 

01 липня  2020р. 
 

 

 
12-13 серпня, 25-26 серпня 2020р. 

Строки проведення вищим навчальним закладом 

апеляції на результати вступних випробувань 
17,28серпня   2020р. 17,28 серпня 2020р. 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 
01 вересня  2020р. 01 вересня   2020р 

Терміни зарахування вступників 10 вересня 2020р. 10 вересня 2020р. 

Початок навчання  14 вересня 2020р. 14 вересня 2020р. 
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                     Для вступників, які мають право не складати ЄВІ  

                    ( вступники, які мають диплом спеціаліста чи магістра) 

 

        У КІСПП передбачено складання вступного іспиту з іноземної мови 

(англійська) замість ЄВІ. Вступники даної категорії, які не володіють 

англійською мовою,  мають складати ЄВІ, де передбачено складання 

німецької, французької та іспанської мов. 

 

Етапи вступної кампанії 

 

 

 

Денна форма навчання 

на основі здобутого ступеня вищої освіти  

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) 

інших спеціальностей 

Освітній  рівень    магістр  2,0 роки 
Освітні програми : 

Клінічна психологія  

Соціальна психологія (Освітня програма стартує при 

умові, що кількість вступників, які будь готові 

виконати умови для зарахування не менше 20 осіб) 

 

Початок прийому заяв та документів 

 

01 липня  2020р. ( У разі завершення 

карантину у ЗВО) 

Закінчення прийому заяв та документів  

 
22 серпня  2020р. 

                                              Строки проведення  вступних випробувань 

                                      I етап (для вступників, які подадуть заяви до 20.07.2020р.) 

- складання фахового іспиту 

 
22-23 липня   2020р. 

- вступний іспит з іноземної мови 24 липня 2020р. 

Строки проведення вищим навчальним 

закладом апеляції на результати вступних 

випробувань 

27 липня  2020р. 

                                              Строки проведення  вступних випробувань 

                                      II етап (для вступників, які подадуть заяви до 10.08.2020р.) 

- складання фахового іспиту 

 
12-13 серпня   2020р. 

- вступний іспит з іноземної мови 14 серпня 2020р. 

Строки проведення вищим навчальним 

закладом апеляції на результати вступних 

випробувань 

17 серпня  2020р. 

                                                 Строки проведення  вступних випробуван 

                                      III етап (для вступників, які подадуть заяви до 22.08.2020р.) 

- складання фахового іспиту 25-26 серпня 2020р. 

- вступний іспит з іноземної мови 27 серпня 2020р. 

Строки проведення вищим навчальним 

закладом апеляції на результати вступних 

випробувань 

28  серпня 2020р. 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 
01 вересня   2020р. 

Терміни зарахування вступників 10 вересня  2020р. 

Початок навчання  14 вересня 2020р. 
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          Додатковий набір  ( серед осіб, які не приймали участь у попередніх 

етапах вступної кампанії і які успішно склали ЄВІ з іноземної мови, у 

визначені терміни вступної кампанії 2020р)  у вересні  2020р. за кошти  

фізичних та  юридичних осіб  за наявності вільних місць ліцензійного 

обсягу: 

 

Етапи вступної кампанії 

 

Денна форма навчання 

 

 
 на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

 
спеціальності 

психологія/практична психологія 

інших спеціальностей 

      Освітній   рівень    

      магістр 
      1,5роки 

   Освітній   рівень    

    магістр 
   2,0 роки 

Початок прийому заяв та документів 14  вересня 2020р. 14 вересня 2020р. 

Закінчення прийому заяв та документів  23 вересня 2020р. 23 вересня 2020р. 

Строки проведення  вступних випробувань: 

- складання фахового іспиту 
 

24 вересня 2020р. 

 

24 вересня 2020р. 

Строки проведення вищим навчальним закладом апеляції на 
результати вступних випробувань 

28 вересня 2020р. 28 вересня 2020р. 
 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 
29 вересня 2020р. 29 вересня 2020р. 

 

Терміни зарахування вступників 01жовтня 2020р 
01жовтня 2020р. 
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Додатковий набір  ( серед осіб, які не приймали участь у попередніх 

етапах вступної кампанії  і мають диплом магістра чи спеціаліста)  у 

вересні  2020р. за кошти  фізичних та  юридичних осіб  за наявності 

вільних місць ліцензійного обсягу: 

 

 

Етапи вступної кампанії 

 

Денна форма навчання 

на основі вищої освіти 

інших спеціальностей 

Освітній  рівень    магістр 2,0 роки 

Початок прийому заяв та документів 14  вересня 2020р. 

Закінчення прийому заяв та документів  23 вересня 2020р. 

Строки проведення  вступних випробувань: 
 

24-25 вересня 2020р  
 

- складання фахового іспиту 

 
24  вересня 2020р. 

- вступний іспит з іноземної мови 
25 вересня 2020р. 

Строки проведення вищим навчальним закладом апеляції 

на результати вступних випробувань 

28 вересня 2020р. 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 29 вересня 2020р. 

Терміни зарахування вступників 01 жовтня 2020р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


