До уваги абітурієнтів 2017 року!
Адреса для листування vk.fmm@ukr.net
Телефон гарячої лінії (096) 318-06-65
Правила прийому:
http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/12/rule-2017.pdf
Сертифікати ЗНО для вступу на факультет:
1. Українська мова та література – не менше 100 балів
2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Географія або Іноземна
мова – не менше 100 балів
3. Географія або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що
Математика – не менше 100 балів
РОЗКЛАД роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського
Термін
Дні
Години
03-07 липня 2017 року
Понеділок - п’ятниця
10-00-17-00
12-26 липня 2017 року

Понеділок - п’ятниця
Субота
Неділя
27 - 31 липня 2017 року Понеділок - п’ятниця
П’ятниця
Субота-Неділя
01 серпня 2017 року
Вівторок
02-04 серпня 2017 року Середа - п’ятниця
05 серпня 2017 року
Субота
07 серпня 2017 року
Понеділок
08 - 22 серпня 2016 року Понеділок, середа, четвер
Вівторок, п’ятниця
Субота – неділя
Cвяткові дні

9-00-18-00
10-00-13-00
Вихідний
14-00-17-00
10-00-13-00
Вихідний
12-00-18-00
9-00-18-00
9 00-12-00
12-00-1700
14-00-17-00
10-00-13-00
Вихідний
Вихідний

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на
навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти
проводиться в такі строки:
Реєстрація електронних кабінетів вступників,
29 червня - 25 липня
завантаження додатків до документів про повну
18-00
загальну середню освіту
Початок прийому заяв та документів

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб,
які вступають тільки на основі сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання

26 липня
18-00

Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників із зазначенням рекомендованих до
зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12 години
01 серпня

Закінчення строку виконання вступниками вимог
до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12 години
05 серпня

Закінчення строку виконання вимог до
зарахування вступниками, які приймають участь у
конкурсному відборі, на місця, що фінансуються
за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 17 години
17 серпня

Терміни зарахування вступників

за державним
замовленням – не
пізніше 12 години 07
серпня;
за кошти фізичних та
юридичних осіб - не
пізніше 18 серпня

