
Етапи вступної кампанії 

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 

Реєстрація для складання єдиного вступного 

іспиту  з іноземної мови (ЄВІ) 

06 травня- 03 червня  2020р. (до 

18.00) 

Реєстрація електронних кабінетів вступників 

Початок прийому заяв та документів 

17 червня 2020р. (для 

пільг.категорій, що вступають на 

основі вступних іспитів, розділ VI, 

п.6.1) 

05 липня 2020р (всі інші 

вступники, що вступають на 

основі результатів ЄВІ) 

Закінчення прийому заяв та документів  

25 червня 2020р. (для 

пільг.категорій, що вступають на 

основі вступних іспитів, розділ VI, 

п.6.1) 

22 липня 2020р(всі інші 

вступники, що вступають на 

основі результатів ЄВІ) 

Строки проведення  вступних випробувань 

- складання додаткового іспиту 

(Людина і світ) 

06-29травня 2020р. 

22 липня 2020р. 

- ЄВІ з іноземної мови 01 липня  2020р. 

- складання фахового іспиту (Загальна 

психологія) 
23-26 липня 2020р. 

Строки проведення вищим навчальним 

закладом апеляції на результати вступних 

випробувань 

30 липня  2020р. 

Термін оприлюднення рейтингового списку 31 липня  2020р 
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вступників 

Терміни зарахування вступників 04 серпня 2020р. 

Початок навчання  01 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 06 травня 2020р. 

Закінчення прийому заяв та документів  22 липня 2020р. 

 

Строки проведення  вступних випробувань 

I етап (для вступників, які подадуть заяви до 24.05.2020р.) 

- складання додаткового іспиту 

(Людина і світ) 
25-26 травня 2020р 

- складання фахового іспиту  

(Загальна психологія) 
27-28 травня  2020р. 

- вступний іспит з іноземної мови 

(Англійська) 
01 червня 2020р. 

Строки проведення вищим навчальним 

закладом апеляції на результати вступних 

випробувань 

02 червня  2020р. 

Строки проведення  вступних випробувань 

II етап (для вступників, які подадуть заяви до 21.06.2020р.) 

- складання додаткового іспиту 

(Людина і світ) 
22-23 червня 2020р. 

- складання фахового іспиту  25-26 червня  2020р. 
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(Загальна психологія) 

- вступний іспит з іноземної мови 

(Англійська) 
01 липня 2020р. 

Строки проведення вищим навчальним 

закладом апеляції на результати вступних 

випробувань 

03 липня  2020р. 

Строки проведення  вступних випробувань 

III етап (для вступників, які подадуть заяви до 22.07.2020р.) 

- складання додаткового іспиту  

(Людина і світ) 
22-23 липня 2020р. 

- складання фахового іспиту  

(Загальна психологія) 
24-26 липня  2020р. 

- вступний іспит з іноземної мови 

(Англійська) 
27 -28 липня 2020р. 

Строки проведення вищим навчальним 

закладом апеляції на результати вступних 

випробувань 

30  липня  2020р. 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників 
31 липня   2020р. 

Терміни зарахування вступників 04 серпня  2020р. 

Початок навчання  01 вересня 2020р. 
 

Освітньо-професійна програма «Клінічна психологія» (120 кредитів ЄКТС, 3600 год.) 

Термін навчання -  2 роки (4 семестри) 

Форма навчання очна (денна, блочна) 

Вартість навчання – 74000 грн за весь термін навчання (18500 грн за один семестр) 

 

Документи для вступу: 

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). 

 


