
Порядок  прийому заяв та документів для  участі у  конкурсному  відборі 

до Київського інституту сучасної психології та психотерапії та 

зарахування на навчання 

 

Реєстрація на ЄВІ. Для вступників, які мають складати іноземну 

мову у формі ЗНО (вступники з дипломом бакалавра, вступники, 

які вивчали іншу мову, крім англійської, а саме іспанську, 

німецьку, французьку.). 

 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови розпочинається з 9:00 12 травня та закінчується о 

18:00 05 червня 2020 року. 

Детально з процедурою реєстрації Ви можете ознайомитися на сайті 

Українського центру Оцінювання Якості Освіти за електронною 

адресою: 

https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/ 

Заяву-анкету для оформлення реєстраційного листка Ви можете 

завантажити на сайті КІСППа у вкладці «Абітурієнту» - «Вступна 

кампанія». 

Надішліть скановані копії або фотокопії реєстраційних документів, 

а саме диплом, додаток до нього, паспорт, довідка ДПА про 

присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 

податків, свідоцтво про шлюб (за необхідності), фотокартку 3*4  

та заяву-анкету для оформлення реєстраційного листка на 

електронну скриньку приймальної комісії kisppvstup@i.ua. 

УВАГА! Ця категорія вступників буде подавати заяви для вступу до 

КІСПП ВИКЛЮЧНО в електронному вигляді. За попередньою 

інформацією МОН, якщо карантин закінчиться не пізніше 1 червня, 

реєстрація електронних кабінетів вступників для подачі документів 

розпочнеться 1 серпня 2020 р. Після складання ЄВІ та реєстрації 

електронного кабінету вступника, розпочинається прийом заяв та 

документів на навчання.  

Прийом заяв та документів з 05 серпня по 22 серпня 2020 року 

через !!!електронний кабінет вступника!!!. 

 

Для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного 

рівня), тобто з дипломом магістра або спеціаліста з іншої спеціальності. 

 

Прийом заяв та документів з 01 липня по 22 серпня 2020 р. Заяви та 

документи подаються особисто у КІСПП.  

Дати вступних випробувань. Вступні випробування будуть 

проводитися у декілька етапів, дати яких залежатимуть від дати 

подачі Вами документів. 
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Перелік документів: 

1. Чотири фотокартки 3*4.    

2. Паспорт.    

3. Диплом та додаток до диплому.  

4. Довідка ДПА про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків. 

5. Свідоцтво про шлюб (за необхідності). 

6. Військовий квиток (для військовозобов’язаних) або приписне посвідчення. 

7. Сертифікат ЄВІ з іноземної мови (за необхідності). 

 

 

 


