Славутицька філія
Національного технічного
університету України

Етапи
вступної
кампанії
2-25
липня

Початок реєстрації
електронних кабінетів
вступників

12-26
липня

Початок прийому заяв та
документів (шляхом подачі
електронних заяв)

1
серпня

Оприлюднення результатів
конкурсу у вигляді
рейтингового списку вступників

1-5
серпня

Особисте подання документів
у приймальну комісію КПІ ім.
Ігоря Сікорського

7
серпня

Зарахування вступників за
державним замовленням

Запрошуємо на
навчання!

Київський
політехнічний
інститут

Славутицька філія
Національного технічного
університету України

ім. Ігоря Сікорського

Київський політехнічний інститут
ім. Ігоря Сікорського
Наша адреса
Героїв Днїпра, 6
м. Славутич 07100
Київська область
Телефони для довідок
(04579) 2 98 63
(050) 465 23 91

Оголошує
набір студентів

В Славутицькій філії
НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського
планується набір за наступними
спеціальностями:
Участь
у конкурсному відборі

122		

Комп’ютерні науки IT

		
		

Геометричне моделювання в 		
інформаційних системах

		
		

Інформаційні технології моніторингу
довкілля

151 		
		

Автоматизація та комп’ютерно-		
інтегровані технології

		
		

Автоматизоване управління 		
технологічними процесами

		
		

Комп’ютерно-інтегровані 			
технологічні процеси і виробництва

143 		

Атомна енергетика

		

Атомні електричні станції

Який мінімальний прохідний бал на ЗНО для вступу?

142 		

Енергетичне машинобудування

Математика + фізика або
іноземна мова

Українська мова та
література

		

Тепло- і парогенеруючі установки

100 балів з одного за
умови 125 балів з іншого

100 балів

		
		
		
		

Прийом заяв для вступу відбувається
за напрямами підготовки фахівців 		
освітньо-кваліфікаційного 		
рівня «бакалавр».
Спеціальності, на які поширюються
додаткові бали СДП (слухачі
довузівської підготовки) і
враховується галузевий коефіцієнт.

Для вступників передбачено наступний перелік
конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО та мінімальна
кількість балів для допуску та участі в конкурсі, або
зарахування на навчання поза конкурсом:
Які необхідно сдавати предмети для
вступу в КПІ на ЗНО 2018?
Математика

Фізика або
іноземна мова

Українська мова
та література

Необхідні
документи
для вступу
Копії нотаріально
завіряти не треба
1.

Паспорт + копія 1 шт.
(1, 2 та стор. з реєстрацією)

2.

Копія ІПН (ідентифікаційний номер)

Як рахується конкурсний бал при вступі в КПІ?

3.

При вступі, для кожного вступника рахується конкурсний бал. Максимальний конкурсний бал - 200.

Сертифікат ЗНО 2018 або 2017 або 2016 року
(іноземна мова лише 2018 року)

4.

Інформаційна картка, (додаток до Сертифіката),
яку абітурієнт має роздрукувати самостійно з
персональної сторінки, розміщеної на сайті:
testportal.gov.ua

5.

Атестат з додатком

6.

Кольорова фотографія 3х4см – 4 шт.

7.

2 конверти з заповненою зворотною адресою та
наклеєними марками для відправлень по Україні

8.

Для юнаків - приписне свідоцтво або військовий
квиток.

Він складається з:
Кількість балів
із ЗНО з:
+ математики
x 0,5
+ фізики або
іноземної мови
x 0,2
+ української
мови та
літератури
x 0,2

+ Середній
бал атестата
(переведений
у 200-бальну
шкалу)
x 0,05

+ Додатковий
бал підготовчих курсів
ФДП
x 0,05

Оріентовний прохідний
рейтинговий бал на бюджет
за результатами 2017 року:
135 балів.
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Іногородні студенти забезпечуються
гуртожитком.

