
Етапи вступної кампанії 

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

1. Абітурієнт з дипломом бакалавра з профільної і непрофільної освіти; 
2. Абітурієнти з дипломом спеціаліста або магістри, які мають 
бажання складати німецьку, французьку або іспанську мову)  

Етапи вступної кампанії 

Реєстрація для складання єдиного вступного 
іспиту  з іноземної мови (ЄВІ) 

З 9.00 год. 12 травня до 18.00 год. 
05 червня  2020р.  

Увага! Детально з процедурою реєстрації Ви можете ознайомитися на сайті 
Українського центру Оцінювання Якості Освіти за посиланням 
https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/ 
Надішліть скановані копії або фотокопії реєстраційних документів та заяву-анкету для 
оформлення реєстраційного листка на електронну скриньку приймальної комісії 
kisppvstup@i.ua 

За попередньою інформацією МОН,  
якщо карантин закінчиться не пізніше 1 червня 

             Реєстрація електронних кабінетів вступників для подачі документів               
                                        розпочнеться 1 серпня 2020 р. 
Строки проведення  вступних випробувань 

- ЄВІ з іноземної мови 01 липня  2020р. 

- складання фахового іспиту (Загальна 
психологія) 

Детально щодо дат складання 
іспиту Вас буде проінформовано 
додатково на Вашу електронну 
пошту 

Строки проведення вищим навчальним 
закладом апеляції на результати вступних 
випробувань 

кінець серпня 2020р. 

Термін оприлюднення рейтингового списку 
вступників кінець  серпня  2020р 

Терміни зарахування вступників початок вересня 2020р. 

Початок навчання  15 вересня 2020р. 

 
 
 
 
 
 



Для вступників, які мають право не складати ЄВІ 
( вступники, які мають диплом спеціаліста чи магістра) 

                    
У КІСПП передбачено складання вступного іспиту з іноземної мови 

замість ЄВІ (можлива тільки англійська мова, інші мови: німецька, французька, 
іспанська – тільки ЄВІ — орієнтуватись на етапи вступної кампанії для 
бакалаврів (див. стор.2 ).  

Етапи вступної кампанії 

На основі здобутого ступеня вищої 
освіти  магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

інших спеціальностей 

Освітній  рівень    магістр  2,0 роки 

Початок прийому заяв та документів 

У зв’язку з карантином, дата 
початку буде визначена 
Міністерством освіти і науки 
України пізніше 

Закінчення прийому заяв та документів  31 липня 2020р. (попередньо) 

Увага! Детально щодо форми подачі заяв та документів , можливих змін у 
термінах,  Вас буде проінформовано додатково на Вашу електронну пошту і 
оприлюднено на сайті.  

Строки проведення  вступних випробувань 

- складання фахового іспиту  
(Загальна психологія) 

Детально щодо дат складання іспиту 
Вас буде проінформовано додатково 
на Вашу електронну пошту 

- вступний іспит з іноземної мови 
(Англійська) 

Детально щодо дат складання іспиту 
Вас буде проінформовано додатково 
на Вашу електронну пошту 

Строки проведення вищим навчальним 
закладом апеляції на результати вступних 
випробувань 

кінець серпня 2020р. 

Термін оприлюднення рейтингового списку 
вступників 

кінець  серпня  2020р 

Терміни зарахування вступників початок вересня 2020р. 

Початок навчання  15 вересня 2020р. 
 

 


