
ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! 

Навчаючись на Приладобудівному факультеті  

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 

Ви маєте можливість 
1. Отримати за бюджетні кошти якісну вищу технічну освіту. 

2. Отримувати знання з використанням сучасних технологій навчання, в тому числі – 

дистанційного навчання. 

3. Отримувати стипендію (на сьогодні – 825-925 грн./міс.).  

4. Навчатися та стажуватися закордоном за програмами подвійного диплому та 

програмами обміну.  http://mobilnist.kpi.ua/  

5. Співпрацювати під час навчання з провідними сучасними компаніями, фірмами та 

організаціями. 

6. Отримати за період навчання другу вищу освіту правового, фінансово-економічного, 

лінгвістичного та інших спрямувань.   http://ipo.kpi.ua/  

7. Пройти військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на військовій 

кафедрі НТУУ «КПІ».   http://kvp.kpi.ua/  

8. Проживати в гуртожитку Приладобудівного факультету на території НТУУ «КПІ» 

(для всіх іногородніх студентів).   http://kpi.ua/web_studmisto, https://vk.com/studmisto_kpi  

9. Безкоштовно відвідувати спорткомплекс НТУУ «КПІ».   http://kpi.ua/ru/about/sport  

10. Відпочивати та оздоровлюватися на базах відпочинку НТУУ «КПІ» в Карпатах, на 

Чорному морі, на  Київському морі та на березі Дніпра.  http://relax.kpi.ua/  

11. Творчо розвиватися та розважатися в одному із колективів Центру культури та мистецтв 

НТУУ «КПІ».  http://ckm.kpi.ua/  

Та ще багато-багато іншого!!!!!! 

Для цього необхідно лише 6 кроків 

1. Зареєструватися на ЗНО з математики, фізики, української мови (в період з 02 лютого 

до 04 березня 2016 р.). 

2. Пройти оцінювання з математики, фізики, української мови (українська мова – 

05 травня 2016 р., математика – 11 травня 2016 р., фізика – 13 червня 2016р.). 

3. Подати заяву та документи для вступу до Приладобудівного факультету НТУУ «КПІ» з 

11 по 27 липня 2016 р., обравши першим пріоритетом спеціальність  

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології або 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

4. Отримати рекомендацію на зарахування до Приладобудівного факультету НТУУ «КПІ» 

01 серпня 2016 р. 

5. Надати оригінали документів до 05 серпня 2016 р. 

6. Стати студентом Приладобудівного факультету НТУУ «КПІ» 06 серпня 2016 р. 

P.S. 7-й крок – 1 вересня приступити до навчання за обраною спеціальністю та 

насолоджуватися студентським життям у найкращому технічному Університеті України!!!! 

Для зв’язку з нами звертайтеся 
Тел.кафедри ВП: (044) 204-94-75  
факс.кафедри ВП: (044) 204-96-18  
ел.пошта: vp_pbf@kpi.ua, kafedravp1@gmail.com 
Переглядайте новини на 
сайті http://kafvp.kpi.ua/  
каналі youtube https://www.youtube.com/channel/UCRRnOhJZb5SVicjMeBZnnpQ  
сторінці facebook https://www.facebook.com/kafvp/ 
Приєднуйтеся до наших груп на  
facebook https://www.facebook.com/groups/1584018901829191/  
вконтакте https://vk.com/kafvp_kpi  

Будьте в курсі всіх подій!!!!!! 

Вступайте до Приладобудівного факультету НТУУ «КПІ»! 

Реалізуйте всі надані Вам можливості!!!!!! 
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