Шановний абітурієнте!
Починаючи з 10.01.2016 р. запрошуємо тебе зареєструватися в
інформаційному просторі
НТУУ “КПІ” на порталі – www.kpi.ua

Зареєструвавшись, ти стаєш членом
інформаційного середовища НТУУ «КПІ».
Наші фахівці допоможуть тобі обрати
найбільш
доцільний
шлях
твого
майбутнього, ти перший дізнаєшся про
новини вступної кампанії, про дні
відкритих
дверей,
спеціальності
і
спеціалізації обраного тобою факультету
або інституту, зможеш реально оцінити
свої шанси на вступ, підтягнути свій рівень
знань
для
подальшого
успішного
навчання.

“КПІ” – це відомий всьому світові бренд.
“КПІ” – це найбільший та найкращий
університет в Україні.
“КПІ” – це 28 тисяч
студентів, десятки
спеціальностей, сотні
спеціалізацій, серед яких
точно знайдеться твоя.
“КПІ” – це єдина родина
інженерів та програмістів,
математиків та аналітиків,
художників та економістів,
біотехнологів та фахівців у
галузі електроніки.

Хочеш стати одним із нас?
8 кроків, і ти – студент “КПІ”!

Перший крок – прийти до “КПІ”
Перший крок ти вже зробив –
завітав сьогодні до “КПІ” й дізнався,
як стати майбутнім студентом, але
попереду довга дорога!

Другий крок –
Пройти попередню реєстрацію

Твій другий крок – це попередня реєстрація на
сайті http://kpi.ua з 10 січня. Чому це
потрібно? Ти будеш одержувати найновішу
інформацію від факультетів та інститутів, які
тебе цікавлять, і це твій шанс долучитись до
родини “КПІ” вже сьогодні!

Третій крок - ЗНО
Для вступу до “КПІ” ти маєш обрати
правильні предмети для
Зовнішнього незалежного
оцінювання.
Як це зробити? Все просто!

Третій крок - ЗНО
Спеціальність для вступу на освітній рівень
«бакалавра»

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Усі спеціальності, окрім зазначених нижче

1. Українська мова та література
2. Математика*
3. Фізика*

Хімічні технології та інженерія, Екологія, Гірництво,
Біомедична інженерія, Металургія,
Матеріалознавство, Видавництво та поліграфія

1. Українська мова та література
2. Математика*
3. Хімія або фізика*

Біотехнології та біоінженерія

1. Українська мова та література
2. Хімія*
3. Біологія або математика*

Економіка, Менеджмент, Маркетинг

1. Українська мова та література
2. Математика*
3. Географія або іноземна мова*

Фізична реабілітація

1. Українська мова та література
2. Біологія*
3. Фізика або хімія*

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Творчий конкурс (натура, натюрморт, композиція)*

Філологія

1. Українська мова та література*
2. Іноземна мова (за профілем)*
3. Історія України

Соціологія,
Соціальна робота,
Право

1. Українська мова та література*
2. Історія України*
3. Іноземна мова або математика

Журналістика

1. Українська мова та література*
2. Іноземна мова*
3. Творчий конкурс

Четвертий крок – Мінімальні бали
Набрати на
Зовнішньому
незалежному
оцінюванні мінімальну
кількість балів для
подання документів до
“КПІ” –
мінімум 100 балів
для непрофільних
предметів,
мінімум 140 балів з
одного із профільних
предметів, за умови,
що за другим
профільним
предметом ти набрав
не менше 100 балів.

П’ятий крок – Подати документи

Якщо ти вправно склав ЗНО і обрав
правильні предмети, твоє завдання –
подати документи (цього року – тільки
електронно у особистому кабінеті в
системі “Електронного вступу”)
і зробити це вчасно!

П’ятий крок – Подати документи.
Етапи вступної кампанії – 2016
Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 р.

Закінчення прийому заяв та документів від
осіб, які складають творчий конкурс, вступні
випробування (співбесіду)

20 липня 2016 р., 18-00

Закінчення прийому заяв та документів на
основі ЗНО

27 липня 2016 р., 18-00

Строки проведення творчих конкурсів,
вступних випробувань (співбесід)

21 липня – 27 липня 2016 р.

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

не пізніше 12-ї год. 01.08.2016 р.

Закінчення строку виконання вступниками
вимог до зарахування на місця державного
замовлення

не пізніше 18-ї год. 05.08.2016 р.

Терміни зарахування вступників (бюджет)

не пізніше 12-ї год. 06.08.2016 р.

Терміни зарахування вступників (контракт)

не пізніше 12.08.2016 р.

Шостий крок – Правильно
розставити пріоритети
Якщо ти хочеш потрапити саме до
“КПІ”, під час подання документів
потрібно правильно та виважено
розставити пріоритети заяв.
Пам’ятай:

ти маєш право подати 15 заяв
за 5 спеціальностями;

біля кожної із заяв потрібно
визначити пріоритет, тобто
важливість саме цієї спеціальності
та спеціалізації у цьому
конкретному навчальному закладі
для тебе;

чим вищим буде стояти “КПІ” у
цьому переліку – тим більше
шансів потрапити на навчання до
кращого ВНЗ України.

обирай “КПІ”
першим пріоритетом!
Якщо тебе цікавлять кілька
спеціальностей в “КПІ” –
визначай найважливішу для
тебе, проте і для інших розстав
пріоритети 2 та 3, щоб
гарантовано потрапити на
навчання до “КПІ”.

Сьомий крок – Вчасно подати
оригінали документів
Для зарахування на
навчання за кошти
державного бюджету
після одержання
рекомендації 1 серпня
потрібно вчасно подати
документи – привезти
оригінали (атестат і
додаток, сертифікат ЗНО
і інформаційну картку,
фотокартки, копію
паспорта, військового
документа та ІПН) до
Приймальної комісії
до 5 серпня включно.

Восьмий крок - Зарахування
Ти виконав всі умови і побачив себе
у списку зарахованих.
- 6 серпня буде видано наказ про
зарахування до “КПІ” за кошти
державного бюджету,
- 12 серпня – за кошти фізичних та
юридичних осіб.

Ти – КПІшник!
Тепер ти – КПІшник! Всього 8 кроків до мети.
Не зволікай, “КПІ” чекає на тебе –
майбутнє починається зараз!

