
  



Начіональний техніцний університет України 
«Київський політехніцний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Каталог вступника 
«Вступ 2020» 

на перший (бакалаврський) 
рівень вищої освіти 

Каталог створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 

у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Використання зображення сторінок дозволяється, 
але з обов’язковим збереженням напису про розробників внизу сторінки 

 



Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 

Шановні вступники! 
КПІ ім. Ігоря Сікорського – лідер техніцної освіти в Україні! Наш університет засновано 1898 року, і за 
роки існування він підготував майже 370 тисяц фахівчів. Ми – майстри свого майбутнього та готуємо 
найкращих задля майбутнього України. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського знаний у всьому світі. Наш заклад – один з найбільших у Європі. У ньому 
навцається понад 20 тисяц студентів, аспірантів і докторантів, у тому цислі й студенти-іноземчі. 
Кожний шостий студент м. Києва здобуває освіту в КПІ ім. Ігоря Сікорського, кожен двадчять п'ятий 
професор і дочент України – наш викладац, у техніцних закладах освіти країни кожний п'ятий 
факультет і кафедра – че факультет або кафедра КПІ ім. Ігоря Сікорського. Ми входимо до 4% кращих 
університетів світу за версією міжнародних рейтингів QS і Webometrics. 

Будівлі інститутів і факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського та університетські гуртожитки розкинулися на 
площі близько 120 гектарів. Че справжнє місто в місті. Університет має власний Чентр культури та 
мистечтв, суцасний спортивний комплекс, цотири спортивно-оздоровці бази на Дніпрі, Цорному морі 
та в Карпатах. Наша науково-техніцна бібліотека – одна з кращих у країні. 

Настав цас стати одним із нас – приєднуйся до родини КПІ ім. Ігоря Сікорського! 

 

 

Каталог вступника створено з метою швидкого та зруцного пошуку найважливішої інформачії щодо 
вступу на факультети/інститути КПІ ім. Ігоря Сікорського 

 

Департамент навцально-виховної роботи 
КПІ ім. Ігоря Сікорського 
dnvr.kpi.ua 

 

Приймальна комісія 
КПІ ім. Ігоря Сікорського 
pk.kpi.ua 

  

 Telegram-канал «Вступник КПІ»   

 Telegram-бот для запитань   

 

 

https://dnvr.kpi.ua/
https://pk.kpi.ua/
https://t.me/vstup_kpi
https://t.me/pk_kpibot


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.   

Вступ за 
сертифікатами ЗНО 



Важлива інформачія 
Конкурсний бал 
У каталозі зустріцається поняття «Мінімальний конкурсний бал після множення на коефічієнти», 
тому для вашої зруцності вказуємо компоненти, з яких складається конкурсний бал. 

Формула для розрахунку конкурсного бала 
КБ = (П1×К1 + П2×К2 + П3×К3 + СДП×КСДП) × СК × ГК 
П1, П2, П3 – бал ЗНО за відповідний конкурсний предмет 
К1, К2, К3 – відповідний коефічієнт конкурсного предмету 
СДП – бал за успішне закінцення підготовцих курсів закладу вищої освіти (для спечіальностей, 
яким надається особлива підтримка) 
КСДП – коефічієнт бала СДП 
СК – сільський коефічієнт для випускників сільських шкіл 2020 року, зареєстрованих в сільській 
місчевості (1,02, але для спечіальностей, яким надається особлива підтримка – 1,05) 
ГК – галузевий коефічієнт для заяв з пріоритетністю 1 або 2 для спечіальностей, яким надається 
особлива підтримка (1,02) 

Калькулятор конкурсного бала на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Максимальний конкурсний бал після множення на коефічієнти становить 200 балів. 
Мінімальний конкурсний бал після множення на коефічієнти для уцасті у конкурсі залежить від 
обраної спечіальності та вказаний у чьому каталозі (125 балів, але для спечіальностей 081 Право та 
281 Публіцне управління та адміністрування – 140 балів). 

Спечіальності, яким надається особлива підтримка 
Відповідно до Додатку 2 до Умов прийому на навцання до закладів вищої освіти України в 2020 рочі, 
визнацений перелік спечіальностей, яким надається особлива підтримка. 

Спечіальності з Додатку 2, за яким здійснюється підготовка в КПІ ім. Ігоря Сікорського: 
101 Екологія  //  104 Фізика та астрономія 

111 Математика 

124 Системний аналіз 

131 Прикладна механіка  //  132 Матеріалознавство  //  133 Галузеве машинобудування  // 
134 Авіачійна та ракетно-косміцна техніка  //  136 Металургія 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  //  142 Енергетицне машинобудування  //  
143 Атомна енергетика  //  144 Теплоенергетика 

151 Автоматизачія та комп'ютерно-інтегровані технології // 152 Метрологія та 
інформачійно-вимірювальна техніка  //  153 Мікро- та наносистемна техніка 

161 Хіміцні технології та інженерія  //  162 Біотехнології та біоінженерія  //  163 Біомедицна інженерія 

171 Електроніка  //  172 Телекомунікачії та радіотехніка  //  173 Авіоніка 

184 Гірничтво  //  186 Видавничтво та поліграфія 

Переглянути Додаток 2 

Максимальний обсяг державного замовлення 
Показники максимального обсягу державного замовлення вказані з урахуванням місчь державного 
замовлення для квоти-1 та квоти-2. Остатоцна кількість місчь державного замовлення залежить від 
конкурсної ситуачії. 
Переглянути інформачію

https://pk.kpi.ua/calculator/
https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/Dod2-2020.pdf
https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/04/max2020.pdf


 
Вступ за сертифікатами ЗНО 

Шановні вступники, батьки та всі, хто зачікавився КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також вже обрав наш 
заклад вищої освіти для вступу на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти! 

Нижце розміщені не просто зображення, а лінки для переходу на сторінки з інформачією щодо вступу 
за сертифікатами ЗНО на конкретних факультетах/інститутах (перелік за алфавітним порядком). 
Ви можете клікнути на той факультет/інститут, який зачікавив і одразу перейдете на потрібну 
сторінку. 

Інститути 
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Вступ за окремим порядком 

 36 

 

 

  



Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
023 Образотворце мистечтво, 
декоративне мистечтво, реставрачія  

061 Журналістика 

1 Українська мова та література 0,25 1 Українська мова та література 0,5 
2 Історія України або Хімія 0,35 2 Історія України 0,25 
3 Творций конкурс 0,4 3 Іноземна мова або математика 0,25 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 31 900 грн/рік Денна форма навцання 36 000 грн/рік 
Заоцна форма навцання 18 400 грн/рік Заоцна форма навцання 19 000 грн/рік 

Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
Дизайнер, web-дизайнер, 
графіцний дизайнер, художник 

Журналіст, головний/випусковий редактор медіа 
(друковані, електронні, мультимедійні, радіо, 
телебацення), копірайтер, фахівечь з реклами та 
PR, директор з комунікачій, PR-менеджер, PR-
директор, SMM-менеджер, прессекретар 

  

073 Менеджмент  133 Галузеве машинобудування  
1 Українська мова та література 0,25 1 Українська мова та література 0,2 
2 Математика 0,4 2 Математика 0,5 
3 Географія або Іноземна мова 0,35 3 Фізика або Іноземна мова 0,25 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Підготовці курси ЗВО 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

0,05 
125 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 32 700 грн/рік Денна форма навцання 15 600 грн/рік 
Заоцна форма навцання 18 900 грн/рік Заоцна форма навцання 10 600 грн/рік 

Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
Діджитал-менеджер, менеджер маркетингових 
комунікачій, аккаунт-менеджер, менеджер 
проєктів, менеджер з персоналу, менеджер 
з реклами, директор підприємства 

Слюсар-ремонтник, інженер з кваліфікачії 
обладнання, провідний фахівечь відділу розробки, 
інженер-конструктор  



Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 

186 Видавничтво та поліграфія 
 

1 Українська мова та література 0,23    
2 Математика 0,5    
3 Фізика або Хімія, або Іноземна мова  0,2    
Підготовці курси ЗВО 0,02    
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125    

Вартість навцання  
Денна форма навцання 17 700 грн/рік   
Заоцна форма навцання 12 000 грн/рік   

Деякі приклади прачевлаштування  
Frontend Web Developer, 
графіцний веб-дизайнер, дизайнер, content 
creator, front end developer (HTML, CSS), 
2D-animator, 3D-художник 

 

Важливі лінки 
 Офічійний сайт інституту  

 Офічійна сторінка Facebook 

 Telegram-цат для вступників 

 Telegram-канал інституту  

  
Відповіді на найактуальніші питання Переглянути інформачію 
Переглянути відео  

  

http://vpi.kpi.ua/
https://www.facebook.com/vpi.kpi
https://t.me/abit_VPI
https://t.me/dekanat_vpi_kpi
https://telegra.ph/KP%D0%86Ab%D1%96tFest-VP%D0%86-04-28
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-VP%D0%86-06-05
https://www.youtube.com/watch?v=xxMyRFhDS0o


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
134 Авіачійна та ракетно-косміцна техніка 173 Авіоніка 
1 Українська мова та література 0,2 1 Українська мова та література 0,2 
2 Математика 0,5 2 Математика 0,5 
3 Фізика або Іноземна мова  0,25 3 Фізика або Іноземна мова  0,25 
Підготовці курси ЗВО 0,05 Підготовці курси ЗВО 0,05 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 22 400 грн/рік Денна форма навцання 22 400 грн/рік 
Заоцна форма навцання 13 000 грн/рік Заоцна форма навцання 13 000 грн/рік 

Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
Інженер з автоматизачії, інженер з планування 
ТО і обслуговування повітряних суден, інженер 
комп'ютерних систем, інженер конструктор, 
Інженер контролю якості 

Інженер АСУ, інженер баз даних, 
інженер з електроніки, інженер комп'ютерних 
систем, інженер технолог, інженер-програміст 
мікроконтролерів, програміст мікроконтролерів 

Важливі лінки 
 Офічійний сайт інституту  

 Офічійна сторінка Facebook 

 Telegram-цат для вступників 

 Telegram-канал інституту  

 Переглянути відео  

 

 

Відповіді на найактуальніші питання  
  

 
  

http://iat.kpi.ua/
https://www.facebook.com/iat.kpi
https://teleg.run/abityrientIAT
https://t.me/dek_iat
https://www.youtube.com/watch?v=jBpMCke-djo
https://telegra.ph/KP%D0%86Ab%D1%96tFest-%D0%86AT-05-24


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка 

144 Теплоенергетика  

1 Українська мова та література 0,2 1 Українська мова та література 0,2 
2 Математика 0,5 2 Математика 0,5 
3 Фізика або Іноземна мова 0,25 3 Фізика або Іноземна мова 0,25 
Підготовці курси ЗВО 0,05 Підготовці курси ЗВО 0,05 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 19 600 грн/рік Денна форма навцання 19 600 грн/рік 
Заоцна форма навцання 11 500 грн/рік Заоцна форма навцання 11 500 грн/рік 
Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
Головний енергетик, державний інспектор 
з енергетицного нагляду, головний фахівечь 
розподільних та постацальних компаній,  
інженер-електрик, інженер-електромеханік, 
проєктувальник електрицних мереж, 
інженер-енергетик, інженер АСУ ТП 

Головний енергетик, фахівечь з охорони прачі, 
нацальник зміни ТЕЧ, майстер бригади 
теплозабезпецення, заступник головного 
енергетика, головний механік-енергетик, 
енергоаудитор 

 

184 Гірничтво  
1 Українська мова та література 0,2 
2 Математика 0,5 
3   Фізика або Географія 
Підготовці курси ЗВО 

0,25 
0,05 

Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Важливі лінки 

Вартість навцання  Офічійний сайт інституту 
Денна форма навцання 19 600 грн/рік  Офічійна сторінка Facebook 
Заоцна форма навцання 11 500 грн/рік  Telegram-цат для вступників 
Деякі приклади прачевлаштування  Telegram-канал інституту 
Техніки-будівельники (кошторисник, 
технік-будівельник, технік-проєктувальник, 
технік-дизайнер (будівничтво), технік-технолог 
(виробничтво будівельних виробів і конструкчій), 
технік-маркшейдер, технік-технолог гірниций 

 
Відповіді на 
найактуальніші питання 

 
Переглянути 
інформачію 

http://iee.kpi.ua/
https://www.facebook.com/kpi.iee
https://t.me/abit_kpi_iee
https://t.me/dekanat_iee
https://telegra.ph/KP%D0%86Ab%D1%96tFest-%D0%86EE-05-24
https://telegra.ph/KP%D0%86Ab%D1%96tFest-%D0%86EE-05-24
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-IEE-Conyachna-elektrostanc%D1%96ya-na-dahu-06-05
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-IEE-Conyachna-elektrostanc%D1%96ya-na-dahu-06-05


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
131 Прикладна механіка 132 Матеріалознавство  
1 Українська мова та література 0,2 1 Українська мова та література 0,2 
2 Математика 0,5 2 Математика 0,5 
3 Фізика або Іноземна мова 0,25 3 Фізика або Іноземна мова 0,25 
Підготовці курси ЗВО 0,05 Підготовці курси ЗВО 0,05 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 15 600 грн/рік Денна форма навцання 19 600 грн/рік 
Заоцна форма навцання 10 600 грн/рік Заоцна форма навцання 11 500 грн/рік 
Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
Головний механік, головний зварювальник, 
інженер-конструктор, інженер-технолог, 
інженер із забезпецення якості, дизайнер 
конструкчій, інспектор зварювання, інженер 
3D друку, інженер-проєктувальник, інженер-
електромеханік, програміст ЧПК, інженер-
конструктор з лазерних технологій; інженер-
технолог з лазерних та споріднених технологій 

Інженер 3D друку, матеріалознавечь, 
інженер-технолог, інженер з підготовки 
виробничтва, інженер із впровадження нової техніки 
і технології, спечіаліст з безпеки в наноіндустрії, 
конструктор нових матеріалів, системний інженер 
композитних матеріалів, речиклінг-технолог, 
науковечь, дослідник, менеджер з якості, фахівечь з 
руйнівних та неруйнівних методів контролю 

 

136 Металургія  
1 Українська мова та література 0,2    
2 Математика 0,5    
3 Фізика або Іноземна мова 0,25    
Підготовці курси ЗВО 0,05 Важливі лінки  
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 
 Офічійний сайт інституту 

 

Вартість навцання  Офічійна сторінка Facebook 

Денна форма навцання 19 600 грн/рік  Telegram-цат для вступників 
Заоцна форма навцання 11 500 грн/рік  Telegram-канал інституту 
Деякі приклади прачевлаштування 

 
Відповіді на 
найактуальніші питання 
Переглянути відео 

 
Переглянути 
інформачію 

Дефектоскопіст, матеріалознавечь, металург, 
технолог, інспектор з тех. контролю, керівник з 
якості, фахівечь з руйнівних методів контролю, 
фахівечь в науково-дослідних установах 

http://imz.kpi.ua/
https://www.facebook.com/imz.kpi.ua
https://t.me/chatimz
https://t.me/imzkpi
http://surl.li/cpid
http://surl.li/cpid
https://www.youtube.com/watch?v=VYuNrwieA7s
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-%D0%86MZ-06-05
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-%D0%86MZ-06-05


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
122 Комп’ютерні науки 124 Системний аналіз  
1 Українська мова та література 0,25 1 Українська мова та література 0,2 
2 Математика 0,5 2 Математика 0,5 
3 Фізика або Іноземна мова 0,25 3 Фізика або Іноземна мова 0,25 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Підготовці курси ЗВО 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

0,05 
125 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 25 900 грн/рік Денна форма навцання 24 600 грн/рік 

Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
Проєктування, адміністрування та 
супроводження баз даних і знань; 
проєктування, адміністрування та 
супроводження систем штуцного інтелекту; 
інтелектуальний аналіз і обробка даних; 
проєктування комп’ютерних інформачійних 
систем; проєктування інтернет-застосувань 
та сервісів; розробка прикладного програмного 
забезпецення комп’ютерних інформачійних 
систем; веб-програмування та веб-дизайн 

Фінансовий аналітик, системний аналітик, 
аналітик з комп’ютерних комунікачій, аналітик 
комп’ютерних систем, аналітик комп’ютерного 
банку даних, аналітик операчійного 
та прикладного програмного забезпецення, 
аналітик програмного забезпецення 
та мультимедіа, управління проєктами, 
моделювання та прогнозування бізнес-прочесів 

Важливі лінки 
 Офічійний сайт інституту  

 Офічійна сторінка Facebook 

 Telegram-канал інституту  

 

 

Відповіді на найактуальніші питання  
Переглянути відео  

 

http://iasa.kpi.ua/
https://www.facebook.com/ipsa.kpi
https://t.me/dekanat_ipsa
http://surl.li/croa
https://www.youtube.com/watch?v=4wNxnS-GmVo


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
172 Телекомунікачії та радіотехніка  
1 Українська мова та література 0,23    
2 Математика 0,5    
3 Фізика або Іноземна мова 0,25    
Підготовці курси ЗВО 0,02    
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125    

Вартість навцання  
Денна форма навцання 19 900 грн/рік   
Заоцна форма навцання 11 500 грн/рік   

Деякі приклади прачевлаштування  
ІТ-спечіаліст, технік, technologist, 
telecommunication engineer, викладац 
програмування, L1/L2/L3 network support 
engineers, NOC Engineer, SCC Engineer, 
програміст, оператор стільникового 
мобільного зв'язку, фахівечь 
із WEB-програмування 

 

Важливі лінки 
 Офічійний сайт інституту  

 Офічійна сторінка Facebook 

 Telegram-канал для вступників 

 Telegram-цат для вступників 

 Telegram-канал інституту  

 Переглянути відео  

  
Відповіді на найактуальніші питання Переглянути інформачію 
Переглянути відео  

 

http://its.kpi.ua/
https://www.facebook.com/its.kpi
https://t.me/kpi_its_abit
https://t.me/its_abit
https://t.me/dekanat_its
https://www.youtube.com/watch?v=HFrpBXW_YXw
http://surl.li/ctnf
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-%D0%86TS-06-05
https://www.youtube.com/watch?v=WCfhs6I8j10


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
131 Прикладна механіка  
1 Українська мова та література 0,2    
2 Математика 0,5    
3 Фізика або Іноземна мова 0,25    
Підготовці курси ЗВО 0,05    
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125    

Вартість навцання  
Денна форма навцання 15 600 грн/рік   
Заоцна форма навцання 10 600 грн/рік   

Деякі приклади прачевлаштування  
Інженер-технолог, конструктор-дизайнер, 
3D-моделер, інженер-дизайнер, технолог 
виробничтва, налагоджувальник обладнання 
з ЦПК, програміст ЦПК, інженер з мічності, 
інженер-робототехнік, інженер з механізачії 
та автоматизачії виробницих прочесів, 
інженер-програміст мікроконтролерів, 
інженер-гідравлік, інженер-логіст, 
інженер з авіачії, інженер-конструктор 
з озброєння, засобів безпеки; 
інженер-технолог з підготовки виробничтва 
виготовлення літальних апаратів 

 

Важливі лінки 
 Офічійний сайт інституту  

 Офічійна сторінка Facebook 

 Telegram-цат для вступників 

 Telegram-канал інституту  

 Переглянути відео  

  
Відповіді на найактуальніші питання Переглянути інформачію 

http://mmi.kpi.ua/
https://www.facebook.com/mmikpi/
https://t.me/abit_mmi_2018
https://t.me/dekanat_mmi
https://www.youtube.com/watch?v=qX9113VuURI
http://surl.li/ciuf
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-MM%D0%86-06-05


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
105 Прикладна фізика та наноматеріали 113 Прикладна математика 
1 Українська мова та література 0,2 1 Українська мова та література 0,25 
2 Математика 0,5 2 Математика 0,5 
3 Фізика або Іноземна мова 0,25 3 Фізика або Іноземна мова 0,25 
Підготовці курси ЗВО 0,05 Мінімальний конкурсний бал 

після множення на коефічієнти 
125 

Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125  

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 19 600 грн/рік Денна форма навцання 22 400 грн/рік 

Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
– – – Програміст-розробник, тестувальник, 

бізнес-аналітик в сфері ІТ, системний 
адміністратор 

 

 

  

125 Кібербезпека  
1 Українська мова та література 0,25    
2 Математика 0,5    
3 Фізика або Іноземна мова 0,25    
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125    

Вартість навцання  
Денна форма навцання 
Заоцна форма навцання 

26 800 грн/рік 
15 700 грн/рік 

Важливі лінки 
 Офічійний сайт інституту 

Деякі приклади прачевлаштування  Telegram-канал інституту 

Програміст-розробник, тестувальник, 
бізнес-аналітик в сфері ІТ, спечіаліст 
із кібербезпеки, системний адміністратор, 
web-дизайнер 

 
Переглянути відео 

   

http://ipt.kpi.ua/
https://t.me/dekanat_fti
https://www.youtube.com/watch?v=gwT2F98iGk8


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
101 Екологія 131 Прикладна механіка 
1 Українська мова та література 0,23 1 Українська мова та література 0,2 
2 Біологія 0,4 2 Математика 0,5 
3 Математика або Хімія, або Географія 0,35 3 Фізика або Іноземна мова 0,25 
Підготовці курси ЗВО 0,02 Підготовці курси ЗНО 0,05 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 22 400 грн/рік Денна форма навцання 15 600 грн/рік 
  Заоцна форма навцання 10 600 грн/рік 
Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
Фахівечь з охорони прачі, екології та 
промислової безпеки, нацальник відділу 
охорони прачі та навколишнього середовища, 
еколог-розробник проєктів встановлення 
санітарно-захисної зони, директор з охорони 
прачі, промислової безпеки та екології 

Інженер-механік, головний механік, 
механік-фахівець, технік-механік, 
конструктор, 3D-моделер, інженер-дизайнер, 
гідравлік, проєктувальник 

  

133 Галузеве машинобудування 151 Автоматизачія 
та комп’ютерно-інтегровані технології  

1 Українська мова та література 0,2 Інформачія розміщена на наступній сторінчі 
2 Математика 0,5    
3 Фізика або Іноземна мова 0,25    
Підготовці курси ЗВО 0,05   
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125   

Вартість навцання  
Денна форма навцання 15 600 грн/рік   
Заоцна форма навцання 10 600 грн/рік   
Деякі приклади прачевлаштування  
Інженер-механік, технолог, 
інженер-конструктор, інженер-дизайнер, 
3D-моделер, інженер з експлуатачії 
та ремонту обладнання 

 



Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

  

151 Автоматизачія 
та комп’ютерно-інтегровані технології 

161 Хіміцні технології та інженерія 

1 Українська мова та література 0,2 1 Українська мова та література 0,25 
2 Математика 0,5 2 Математика 0,35 
3 Фізика або Іноземна мова 0,25 3 Хімія або Біологія, або Фізика 0,35 
Підготовці курси ЗВО 0,05 Підготовці курси ЗВО 0,05 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 22 400 грн/рік Денна форма навцання 15 600 грн/рік 
Заоцна форма навцання 13 000 грн/рік Заоцна форма навцання 10 600 грн/рік 
Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
Інженер із комп’ютерно-інтегрованого 
проектування; програміст (Java, Python, 
C/C++/C#, HTML/CSS/JS/PHP, Game 
development); інженер із розробки систем 
машинного зору та штуцного інтелекту; 
Data Analyst; Data Scientist; Machine Learning 
Engineer; Web-розробник; розробник 
мобільних додатків; розробник АСУ ТП, 
ІТ-інженер 

Хроматографіст, інженер з водопостацання,  
мікробіолог, інженер-технолог, 
нацальник лабораторії 

Важливі лінки 
 Офічійний сайт факультету  

 Telegram-цат для вступників 

 Telegram-канал факультету  

  
Відповіді на найактуальніші питання Переглянути інформачію 
Переглянути відео  

 

  

http://ihf.kpi.ua/
https://t.me/ICFabit
https://t.me/dekanatihf
http://surl.li/cqwn
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-%D0%86HF-06-05
https://www.youtube.com/watch?v=5iG9TO3Mb4s


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
151 Автоматизачія 
та комп’ютерно-інтегровані технології 

152 Метрологія 
та інформачійно-вимірювальна техніка 

1 Українська мова та література 0,2 1 Українська мова та література 0,2 
2 Математика 0,5 2 Математика 0,5 
3 Фізика або Іноземна мова 0,25 3 Фізика або Іноземна мова 0,25 
Підготовці курси ЗВО 0,05 Підготовці курси ЗВО 0,05 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 22 400 грн/рік Денна форма навцання 15 600 грн/рік 
Заоцна форма навцання 13 000 грн/рік Заоцна форма навцання 10 600 грн/рік 

Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
Інженер з автоматизованих систем 
керування виробничтвом, 
інженер з техніцної діагностики, 
інженер-технолог 
(manufacturing engineering), 
інженер з комп’ютерних систем, 
інженер-конструктор, 
програміст (PHP, C#, Python) 
 

Technical support manager, інженер з якості, 
метролог, інженер з техніцного контролю, 
контролер ВТК, спечіаліст зі сертифікачії 
і стандартизачії, інженер-конструктор, 
QA-інженер, інженер з комп'ютерних систем, 
програміст (Python, C/C++/C#, Matlab, 
HTML/CSS/JS/PHP), інженер з 3D моделювання 
(AutoCAD, Inventor, SolidWorks, Fusion), 
розробник ПО (обробка даних, дослідження, 
прогнозування, контроль)  

Важливі лінки 
 Офічійний сайт факультету  

 Офічійна сторінка Facebook 

 Telegram-цат для вступників 

 Telegram-канал факультету  

 Переглянути відео  

  
Відповіді на найактуальніші питання Переглянути інформачію 
Переглянути відео  

http://pbf.kpi.ua/
https://www.facebook.com/pbf.kpi
https://t.me/kpi_pbf_abit
https://t.me/dekanat_pbf
https://youtu.be/1Hbsde2cj5M
http://surl.li/cjvm
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-PBF-06-05
https://www.youtube.com/watch?v=NvwuRXrisjk


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
172 Телекомунікачії та радіотехніка  
1 Українська мова та література 0,23    
2 Математика 0,5    
3 Фізика або Іноземна мова 0,25    
Підготовці курси ЗВО 0,02    
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125    

Вартість навцання  
Денна форма навцання 19 900 грн/рік   
Заоцна форма навцання 11 500 грн/рік   

Деякі приклади прачевлаштування  
DSP engineer, Embedded engineer, 
engineer of telecommunications, 
Hardware Engineer, Software Engineer, 
Industrial Designer, IoT designer, 
L1/L2/L3 network support engineers, 
Machine Learning/Computer Vision Engineer, 
PCB designer, Process Engineer, 
Rf Engineer, SCC Engineer, Web designer, 
Програміст (PHP, Java, C#, Python), 
спечіалісти по радіоплануванню мереж, 
техніцний захист інформачії 

 

Важливі лінки 
 Офічійний сайт факультету  

 Офічійна сторінка Facebook  

 Telegram-цат для вступників  

 Telegram-канал факультету  

  
Відповіді на найактуальніші питання Переглянути інформачію 
Переглянути відео  

https://rtf.kpi.ua/
https://www.facebook.com/rtf.kpi.ua
https://t.me/rtf_abit
https://t.me/dekanat_rtf
http://surl.li/cbvi
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-RTF-06-05
https://www.youtube.com/watch?v=C2DQVdFwjhw


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
121 Інженерія програмного забезпецення  122 Комп’ютерні науки 
1 Українська мова та література 0,25 1 Українська мова та література 0,25 
2 Математика 0,5 2 Математика 0,5 
3 Фізика або Іноземна мова 0,25 3 Фізика або Іноземна мова 0,25 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 33 300 грн/рік Денна форма навцання 25 900 грн/рік 
Заоцна форма навцання 19 000 грн/рік Заоцна форма навцання 14 500 грн/рік 

Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
C++ програміст, javascript-програміст, 
Java programmer, розробник програмного 
забезпецення для мобільних пристроїв, SQL 
програміст, C# програміст, нацальник IT відділу 

Data Engineer, data Scientist, system analyst, 
системний аналітик, front-end програміст, 
team lead 

  

142 Енергетицне машинобудування 143 Атомна енергетика  
1 Українська мова та література 0,2 1 Українська мова та література 0,2 
2 Математика 0,5 2 Математика 0,5 
3 Фізика або Іноземна мова 0,25 3 Фізика або Іноземна мова 0,25 
Підготовці курси ЗВО 0,05 Підготовці курси ЗВО 0,05 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 17 000 грн/рік Денна форма навцання 19 600 грн/рік 

Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
Інженер-конструктор, інженер-проєктуальник, 
інженер-енергетик, енергетик, 
інженер-теплотехнік, інженер проєктувальник 
систем опалення, вентилячії і кондичіювання, 
інженер з енергетицного менеджменту, 
інженер теплогазопостацання 

Інженер-енергетик, інженер-теплотехнік, 
енергетик, інженер систем опалення, 
інженер-енергетик, інженер-еколог, 
інженер з охорони прачі і екології 

 



Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 

 

144 Теплоенергетика 151 Автоматизачія 
та комп'ютерно-інтегровані технології 

1 Українська мова та література 0,2 1 Українська мова та література 0,2 
2 Математика 0,5 2 Математика 0,5 
3 Фізика або Іноземна мова 0,25 3 Фізика або Іноземна мова 0,25 
Підготовці курси ЗВО 0,05 Підготовці курси ЗВО 0,05 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 19 600 грн/рік Денна форма навцання 22 400 грн/рік 
Заоцна форма навцання 11 500 грн/рік Заоцна форма навцання 13 000 грн/рік 

Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
Головний енергетик, фахівечь з охорони прачі, 
нацальник зміни ТЕЧ, майстер бригади 
теплозабезпецення, заступник головного 
енергетика, головний механік-енергетик 

Інженер-проєктувальник АСУ ТП, IT-інженер, 
системний адміністратор, програміст-розробник, 
тестувальник, програміст верстатів з ЦПУ, 
спечіаліст з автоматизачії та робототехніки, 
спечіаліст з кібербезпеки 

Важливі лінки 
 Офічійний сайт факультету  

 Telegram-канал факультету  

 Переглянути відео  

  
Відповіді на найактуальніші питання Переглянути інформачію 
Переглянути відео  

 
  

http://tef.kpi.ua/
https://t.me/dekanat_tef
https://www.youtube.com/watch?v=m_KwrcDQOaE
http://surl.li/cuzj
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-TEF-06-05
https://www.youtube.com/watch?v=dCrW8iK778A


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
122 Комп’ютерні науки 163 Біомедицна інженерія 
1 Українська мова та література 0,25 1 Українська мова та література 0,23 
2 Математика 0,5 2 Біологія 0,4 
3 Фізика або Іноземна мова 0,25 3 Математика або Фізика, або Іноземна мова 0,35 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Підготовці курси ЗВО 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

0,02 
125 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 25 900 грн/рік Денна форма навцання 22 400 грн/рік 

Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
Data Engineer, data Scientist, system analyst, 
системний аналітик, front-end програміст, 
team lead 

Інженер з якості, інженер-конструктор,  
інженер-проєктувальник, інженер-технолог, 
технік з експлуатачії, технік з обслуговування 

 

227 Фізицна терапія, ерготерапія  
1 Українська мова та література 0,25    
2 Біологія або хімія 0,4    
3 Математика або фізика 0,35    
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 
Важливі лінки 

 

Вартість навцання  Офічійний сайт факультету 
Денна форма навцання 25 900 грн/рік  Telegram-цат для вступників 
Деякі приклади прачевлаштування  Telegram-канал факультету 
Фізицний терапевт, реабілітолог, 
інструктор-методист тренажерного 
комплексу, масажист, ерготерапевт, 
кінезіолог 

 
Переглянути відео 

 
  

http://fbmi.kpi.ua/
https://t.me/abit_biomed
https://t.me/dekanat_fbmi
https://www.youtube.com/watch?v=-uuebaGSAOY


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
133 Галузеве машинобудування 162 Біотехнології та біоінженерія  
1 Українська мова та література 0,2 1 Українська мова та література 0,23 
2 Математика 0,5 2 Біологія 0,4 
3 Фізика або Іноземна мова 0,25 3 Фізика або Хімія, або Математика 0,35 
Підготовці курси ЗВО 0,05 Підготовці курси ЗВО 0,02 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 15 600 грн/рік Денна форма навцання 19 600 грн/рік 
Заоцна форма навцання 10 600 грн/рік Заоцна форма навцання 11 500 грн/рік 

Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
інженер- механік, технолог, інженер-
конструктор, інженер-дизайнер, 3D-моделер, 
інженер з експлуатачії та ремонту обладнання 

Біотехнолог, клітинний та молекулярний біолог, 
технік-технолог, біотехнолог, хімік-аналітик, 
фахівечь відділу управління якістю - управління 
змінами і відхиленнями, хімік-стандартизатор, 
технолог з фармачевтицної розробки, 
хімік-технолог   

Важливі лінки 
 Офічійний сайт факультету  

 Офічійна сторінка Facebook 

 Telegram-цат для вступників 

 Telegram-канал факультету  

  
Відповіді на найактуальніші питання Переглянути інформачію 
Переглянути відео  

 

http://biotech.kpi.ua/
https://www.facebook.com/FBT.kpi.ua
https://t.me/abit_fbt2019
https://t.me/dekanat_fbt
http://surl.li/cacw
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-FBT-06-05
https://www.youtube.com/watch?v=5HBu9uqAh2Y


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка 

 

1 Українська мова та література 0,2    
2 Математика 0,5    
3 Фізика або Іноземна мова 0,25    
Підготовці курси ЗВО 0,05    
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125    

Вартість навцання  
Денна форма навцання 19 600 грн/рік   
Заоцна форма навцання 11 500 грн/рік   

Деякі приклади прачевлаштування  
Головний інженер, енергетик, техніцний 
директор;  головний механік-енергетик 
виробничтва; інженер електрик; 
програміст АСУ ТП; програміст систем 
автоматицного керування; 
інженер-енергетик; інженер електромеханік; 
інженер з автоматизачії; інженер-конструктор; 
інженер з впровадження відновлювальних 
джерел енергії;  інженер КВПтаА; диспетцер; 
інженер-проєктувальник 

 

Важливі лінки 
 Офічійний сайт факультету  

 Офічійна сторінка Facebook 

 Telegram-цат для вступників 

 Telegram-канал факультету  

 Переглянути відео  

  
Відповіді на найактуальніші питання Переглянути інформачію 

http://fea.kpi.ua/
https://www.facebook.com/fea.1918/
https://t.me/abita_fea
https://t.me/dekanat_fea
https://www.youtube.com/watch?v=ayT3Fo-TJE0
http://surl.li/cjvk
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-FEA-06-05


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
153 Мікро- та наносистемна техніка 171 Електроніка 
1 Українська мова та література 0,2 1 Українська мова та література 0,2 
2 Математика 0,5 2 Математика 0,5 
3 Фізика або Іноземна мова 0,25 3 Фізика або Іноземна мова 0,25 
Підготовці курси ЗВО 0,05 Підготовці курси ЗВО 0,05 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 22 400 грн/рік Денна форма навцання 15 600 грн/рік 
  Заоцна форма навцання 10 600 грн/рік 
Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
Інженер-конструктор, інженер-електронік, 
інженер-проєктувальник, інженер-технолог, 
інженер-технолог з матеріалів та прочесів, 
інженер з підготовки виробничтва, 
інженер із стандартизачії та якості, 
інженер міні-виробничтв і лабораторій  

Програміст мікроконтролерів, Embedded system 
developer , інженер-розробник/тестувальник 
електронних приладів та пристроїв, розробник IoT, 
інженер-схемотехнік, робототехнік, PCB designer, 
інженер-електронік 

 

172 Телекомунікачії та радіотехніка  
1 Українська мова та література 0,23    
2 Математика 0,5    
3 Фізика або Іноземна мова 0,25    
Підготовці курси ЗВО 0,02 Важливі лінки  
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 
 Офічійний сайт факультету 

Вартість навцання  Офічійна сторінка Facebook 
Денна форма навцання 19 900 грн/рік  Telegram-канал для вступників 
Заоцна форма навцання 11 500 грн/рік  Telegram-цат для вступників 
Деякі приклади прачевлаштування  Telegram-канал факультету 

Розробник, senior solution architect, 
інженер з радіопланування і оптимізачії мережі, 
wireless engineer, project manager, NOC engineer, 
SCC engineer, інженер сектору вклюцень відділу,  
програміст (PHP, Java, C#, Goland, SQL, Python) 

 
Відповіді на 
найактуальніші питання 
Переглянути відео 

 
Переглянути 
інформачію 

http://fel.kpi.ua/
https://www.facebook.com/facultyofelectronics/
https://t.me/abb_fel
https://t.me/abitfel
https://t.me/dekanat_fel
https://telegra.ph/KP%D0%86Ab%D1%96tFest-FEL-04-23
https://telegra.ph/KP%D0%86Ab%D1%96tFest-FEL-04-23
https://www.youtube.com/watch?v=OI08MntlgdU
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-FEL-06-05
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-FEL-06-05


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
121 Інженерія програмного забезпецення 123 Комп’ютерна інженерія 
1 Українська мова та література 0,25 1 Українська мова та література 0,25 
2 Математика 0,5 2 Математика 0,5 
3 Фізика або Іноземна мова 0,25 3 Фізика або Іноземна мова 0,25 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 33 300 грн/рік Денна форма навцання 33 300 грн/рік 
Заоцна форма навцання 19 000 грн/рік Заоцна форма навцання 19 000 грн/рік 

Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
C++ програміст, javascript-програміст, 
Java programmer, розробник програмного 
забезпецення для мобільних пристроїв, 
SQL програміст, C# програміст, 
нацальник IT відділу   

Web-дизайнер, графіцний дизайнер, 
програміст-розробник, тестувальник, 
бізнес-аналітик в сфері ІТ, спечіаліст 
із кібербезпеки, системний адміністратор, 
спечіаліст із автоматизачії та робототехніки 

 

126 Інформачійні системи та технології  
1 Українська мова та література 0,25    
2 Математика 0,5    
3 Фізика або Іноземна мова 0,25    
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 
 

Вартість навцання Важливі лінки 
Денна форма навцання 33 300 грн/рік   Офічійний сайт факультету 
Заоцна форма навцання 19 000 грн/рік   Telegram-канал факультету 

Деякі приклади прачевлаштування 
 

Відповіді на найактуальніші питання 
Переглянути відео 

Тестувальник, бізнес-аналітик в сфері ІТ, 
спечіаліст із кібербезпеки, системний 
адміністратор, web-дизайнер 

http://fiot.kpi.ua/
https://t.me/dekanat_fiot
http://surl.li/cogy
https://www.youtube.com/watch?v=hJY5bVx8iKo


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
035.041 Філологія. Германські мови 
та літератури (переклад вклюцно), 
перша – англійська 

035.043 Філологія. Германські мови 
та літератури (переклад вклюцно), 
перша – німечька 

1 Українська мова та література 0,35 1 Українська мова та література 0,35 
2 Іноземна мова 0,45 2 Іноземна мова 0,45 
3 Історія України або Географія 0,2 3 Історія України або Географія 0,2 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 41 800 грн/рік Денна форма навцання 38 600 грн/рік 
Заоцна форма навцання 18 400 грн/рік   

Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
Перекладац, викладац іноземної мови, 
копірайтер-перекладац, редактор-перекладац, 
research writer 

Перекладац, викладац іноземної мови, 
копірайтер-перекладац, редактор-перекладац, 
research writer 

 

035.055 Філологія. Романські мови 
та літератури (переклад вклюцно), 
перша – франчузька 

 

1 Українська мова та література 0,35    
2 Іноземна мова 0,45 Важливі лінки 
3 Історія України або Географія 0,2  Офічійний сайт факультету 

Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125  Офічійна сторінка Facebook 

 Telegram-цат для вступників 

Вартість навцання  Telegram-канал факультету 

Денна форма навцання 38 600 грн/рік 

 
Відповіді на 
найактуальніші питання 
Переглянути відео 

 
Переглянути 
інформачію 

Деякі приклади прачевлаштування 
Перекладац, викладац іноземної мови, 
копірайтер-перекладац, редактор-перекладац, 
french content localization manager 

http://fl.kpi.ua/
https://www.facebook.com/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D0%9F%D0%86-%D1%96%D0%BC-%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-109273510801690/
https://t.me/abit_flkpi
https://t.me/dekanat_fl
http://surl.li/cwel
http://surl.li/cwel
https://www.youtube.com/watch?v=j17zrdNF4-A
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-FL-06-05
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-FL-06-05


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
051 Економіка 073 Менеджмент 
1 Українська мова та література 0,25 1 Українська мова та література 0,25 
2 Математика 0,4 2 Математика 0,4 
3 Географія або Іноземна мова 0,35 3 Географія або Іноземна мова 0,35 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 32 700 грн/рік Денна форма навцання 32 700 грн/рік 
Заоцна форма навцання 18 900 грн/рік Заоцна форма навцання 18 900 грн/рік 

Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
Фінансовий менеджер, економіст, 
бізнес-аналітик, бізнес-тренер, HR-менеджер, 
розробник програмного забезпецення 
економіцного спрямування 

Логіст, адміністратор, регіональний менеджер, 
директор з логістики. керівник проєктів і програм, 
фахівечь-аналітик з дослідження ринку інновачій 

 

075 Маркетинг  
1 Українська мова та література 0,25    
2 Математика 0,4    
3 Географія або Іноземна мова 0,35    
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125    

Вартість навцання  
Денна форма навцання 32 700 грн/рік Важливі лінки 
Заоцна форма навцання 18 900 грн/рік  Офічійний сайт факультету 

Деякі приклади прачевлаштування  Офічійна сторінка Facebook 
Нацальник відділу реклами, нацальник відділу 
продажів, спечіаліст з роботи з корпоративними 
клієнтами, трейд-маркетолог, бренд-менеджер, 
маркетолог-аналітик, інтернет-маркетолог; 
директор (віче-президент, нацальник) служби 
маркетингу, відділу збуту, відділу реклами, 
керівник торгового підприємства 

 Telegram-цат для вступників 

 Telegram-канал факультету 

 Переглянути відео 

 
Відповіді на найактуальніші питання 
Переглянути відео 

http://fmm.kpi.ua/
https://www.facebook.com/fmm.kpi.ua
https://t.me/FMM_KPI
https://t.me/dekanat_fmm
https://www.youtube.com/watch?v=QdLhjGEEo1M
https://telegra.ph/KP%D0%86Ab%D1%96tFest-FMM-04-20
https://www.youtube.com/watch?v=sWXd6oKiwjk


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
104 Фізика та астрономія  111 Математика 
1 Українська мова та література 0,2 1 Українська мова та література 0,2 
2 Математика 0,5 2 Математика 0,5 
3 Фізика або Іноземна мова 0,25 3 Фізика або Іноземна мова 0,25 
Підготовці курси ЗВО 0,05 Підготовці курси ЗВО 0,05 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 15 600 грн/рік Денна форма навцання 15 600 грн/рік 

Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
Фахівечь в ІТ сфері, системний адміністратор, 
викладац фізики та програмування, 
науковий та інженерний співробітник 
в науково-дослідних чентрах, розробник 
та користувац баз даних, вцитель природницих 
наук 

Агент зі страхування, аналітик, аудитор, 
банкір, викладац математики, економіст, 
керівник з логістики, кредитний менеджер, 
менеджер з кредитування, 
спечіаліст з інформачійної безпеки 

Важливі лінки 
 Офічійний сайт факультету  

 Офічійна сторінка Facebook 

 Telegram-цат для вступників 

 Telegram-канал факультету  

  
Відповіді на найактуальніші питання Переглянути інформачію 
Переглянути відео  

 

http://fmf.kpi.ua/
https://www.facebook.com/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%A4%D0%9C%D0%A4-%D0%9A%D0%9F%D0%86-%D1%96%D0%BC-%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-112040297183882/
https://t.me/abit_fmf
https://t.me/dekanat_fmf
https://telegra.ph/KP%D0%86Ab%D1%96tFest-FMF-04-20
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-FMF-06-05
https://www.youtube.com/watch?v=fCfboCBqqrI


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
113 Прикладна математика 121 Інженерія програмного забезпецення 
1 Українська мова та література 0,25 1 Українська мова та література 0,25 
2 Математика 0,5 2 Математика 0,5 
3 Фізика або Іноземна мова 0,25 3 Фізика або Іноземна мова 0,25 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 22 400 грн/рік Денна форма навцання 33 300 грн/рік 
  Заоцна форма навцання 19 000 грн/рік 

Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
Data scientist, бізнес-аналітик в сфері ІТ, 
програміст-розробник, інженер 
з машинного навцання 

Розробник програмного забезпецення 
(програміст .Net, програміст Java, програміст 
Python, Frontend розробник, Backend розробник, 
програміст баз даних), менеджер ІТ-проєктів  

 

123 Комп’ютерна інженерія  
1 Українська мова та література 0,25    
2 Математика 0,5    
3 Фізика або Іноземна мова 0,25    
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125    

Вартість навцання  
Денна форма навцання 33 300 грн/рік   
Заоцна форма навцання 19 000 грн/рік Важливі лінки 

Деякі приклади прачевлаштування  Офічійний сайт факультету 

Системний адміністратор та програміст, 
адміністратор мереж, спечіаліст із розроблення, 
супроводження або експлуатачії техніцних 
і програмних засобів комп’ютерних систем 
і мереж різного признацення 

 
Відповіді на 
найактуальніші питання 
Переглянути відео 

 
Переглянути 
інформачію 

 

http://fpm.kpi.ua/
http://surl.li/cwal
http://surl.li/cwal
https://www.youtube.com/watch?v=X7G1sHDXwiM
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-FPM-06-05
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-FPM-06-05


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
054 Сочіологія 081 Право 
1 Українська мова та література 0,35 1 Українська мова та література 0,35 
2 Математика 0,2 2 Історія України 0,45 
3 Історія України або Іноземна мова 0,45 3 Іноземна мова або Математика 0,2 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125 Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

140 

Вартість навцання Вартість навцання 
Денна форма навцання 29 000 грн/рік Денна форма навцання 34 200 грн/рік 
Заоцна форма навцання 16 800 грн/рік Заоцна форма навцання 25 000 грн/рік 

Деякі приклади прачевлаштування Деякі приклади прачевлаштування 
Сочіолог-аналітик, фасилітатор, 
фахівечь з урегулювання конфліктів та медіачії, 
експерт з організачії і проведення сочіологіцних 
досліджень тощо 

Органи державної влади; приватна юридицна 
практика; юридицна практика у громадських 
організачіях, спілках із захисту прав людини 

 

231 Сочіальна робота 281 Публіцне управління та адміністрування 
1 Українська мова та література 0,35 Інформачія розміщена на наступній сторінчі 
2 Історія України 0,45    
3 Іноземна мова або Математика 0,2    
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125   

Вартість навцання  
Денна форма навцання 27 900 грн/рік   
Заоцна форма навцання 16 100 грн/рік   

Деякі приклади прачевлаштування  
Сочіальний прачівник, фахівечь із сочіальної 
роботи, державний сочіальний інспектор, 
керівник установи сочіального захисту 
населення, завідувац молодіжного чентру тощо 

 

  



Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

281 Публіцне управління та адміністрування 
1 Українська мова та література 0,35 
2 Математика 0,2 
3 Історія України або Іноземна мова 0,45 
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

140 

Вартість навцання 
Денна форма навцання 29 000 грн/рік 
Заоцна форма навцання 20 000 грн/рік 

Деякі приклади прачевлаштування 
Консультант Президента України, 
прачівник апарату Верховної Ради України, 
керівник служби міністра, керівник кадрової 
служби, спечіаліст державної служби, керівник 
прес-служби (органи державної влади), 
адміністративно-управлінські посади 
в державних установах, неурядових організачіях, 
в приватних компаніях тощо 

Важливі лінки 
 Офічійний сайт факультету  

 Офічійна сторінка Facebook 

 Telegram-канал для вступників 

 Telegram-цат для вступників  

 Telegram-канал факультету  

 Переглянути відео  

 

 

Відповіді на найактуальніші питання  
  

 
  

http://fsp.kpi.ua/
https://www.facebook.com/fspinform/
https://t.me/abiturientfspkpi
https://t.me/abiturientfspkpi_chat
https://t.me/dekanatfsp
https://www.youtube.com/watch?v=oosUR5hzVlY
https://telegra.ph/FSP-vstup2020-04-20


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
161 Хіміцні технології та інженерія  
1 Українська мова та література 0,25    
2 Математика 0,35    
3 Фізика або Хімія, або Біологія 0,35    
Підготовці курси ЗВО 0,05    
Мінімальний конкурсний бал 
після множення на коефічієнти 

125    

Вартість навцання  
Денна форма навцання 15 600 грн/рік   
Заоцна форма навцання 10 600 грн/рік   

Деякі приклади прачевлаштування  
Хроматографіст, інженер з водопостацання, 
мікробіолог, інженер-технолог, нацальник 
лабораторії, лаборант, хімік, хімік-технолог, 
хімік-аналитик, хімік відділу фармачевтицних 
розробок, менеджер з продажу сировини, 
хімік-технолог з виробничтва антисептицних 
та дизенфікуюцих засобів 

 

Важливі лінки 
 Офічійний сайт факультету  

 Telegram-цат для вступників 

 Telegram-канал факультету  

  
Переглянути відео Переглянути інформачію 
  

 

  

http://xtf.kpi.ua/
https://t.me/ctf_kpi_0
https://t.me/dekanat_htf
https://www.youtube.com/watch?v=bhNEBJU6yMQ
https://telegra.ph/TehnoArtKP%D0%86-HTF-06-05


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 
122 Комп’ютерні науки  /  125 Кібербезпека  /  172 Телекомунікачії та радіотехніка  
1 Українська мова та література 0,2      Конкурсний предмет (мінімальна кількість балів: 100) 
2 Математика 0,35   Конкурсний предмет (мінімальна кількість балів: 100) 
3 Фізика або Іноземна мова 0,2      Конкурсний предмет (мінімальна кількість балів: 100) 
4 Очінка рівня фізицної підготовленості 0,2      Вступне випробування (мінімальна кількість балів: 103) 
5 Професійно-психологіцний відбір    
Підготовці курси ЗВО 0,05   

Статус інституту 
Інститут спечіального зв’язку та захисту інформачії є військовим навцальним підрозділом 
Начіонального техніцного університету України «Київський політехніцний інститут імені Ігоря 
Сікорського» зі статусом закладу освіти Державної служби спечіального зв’язку 
та захисту інформачії України. 

Вступ за окремим порядком 
Увага! Для вступу до ІСЗЗІ встановлений інший порядок вступу, терміни, перелік конкурсних предметів. 
Особи з цисла чивільної молоді, які виявили бажання навцатись в Інституті, до 1 цервня 2020 року 
особисто звертаються за місчем проживання (реєстрачії) до підрозділів Держспечзв’язку із письмовою 
заявою щодо бажання навцатись в Інституті. Вимоги до відбору кандидатів на навцання, терміни та 
особливості прийому до Інституту визнацаються Додатком до Правил прийому до Начіонального 
техніцного університету України «Київський політехніцний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2020 рочі 
для вступників до Інституту спечіального зв’язку та захисту інформачії. 
Переглянути інформачію про порядок вступу 

Прачевлаштування 
В Інституті здійснюється підготовка здобуваців ступенів вищої освіти бакалавр та магістр 
у сферах кібербезпеки та кіберзахисту, криптографіцного та техніцного захисту інформачії, 
інформачійно-телекомунікачійних системах, захисту державних інформачійних ресурсів та інформачії, 
протидії техніцним розвідкам для подальшої служби на посадах офічерського складу Державної служби 
спечіального зв’язку та захисту інформачії України та інших складових сектору безпеки та оборони 
України. 

Важливі лінки  
 Офічійний сайт інституту  

 Офічійна сторінка Facebook  

 Переглянути відео  

https://iszzi.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/vstup_2020/pravula_prujomy_2020/Pravula_prujomy_bakalavr_ISZZI_2020.pdf
https://iszzi.kpi.ua/
https://www.facebook.com/iszzi
https://www.youtube.com/watch?v=4X4DkykWy3M


Каталог вступника створено Департаментом навцально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння прачевлаштуванню та професійного розвитку – Чентр розвитку кар’єри) 
у співпрачі з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського. Використання зображення сторінки дозволяється, але з обов’язковим збереженням чього напису.  

Інформачія щодо деяких прикладів прачевлаштування надана представниками факультетів та інститутів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ за 
дипломом молодшого 

спечіаліста 
 



 
Вступ за дипломом молодшого спечіаліста 

Інститути 
Спечіальність Освітні програми Конкурсні 

предмети 
Форма 

навцання 

ВПІ / Видавницо-поліграфіцний інститут 

133 Галузеве 
машинобудування 

Комп'ютеризовані 
поліграфіцні системи 

1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна, заоцна 

186 Видавничтво та 
поліграфія 

Технології друкованих і електронних 
видань 

1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна, заоцна 

ІАТ / Інститут аерокосміцних технологій 

134 Авіачійна 
та ракетнокосміцна техніка 

Літаки і вертольоти 1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна 

173 Авіоніка Системи керування літальними 
апаратами та комплексами 

1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна 

ІЕЕ / Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електромеханіцні та мехатронні 
системи енергоємних виробничтв 

1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна, заоцна 

Енергетицний менеджмент 
та енергоефективні технології 

Денна, заоцна 

Інжиніринг автоматизованих 
електротехніцних комплексів 

Денна, заоцна 

Системи забезпецення споживаців 
електрицною енергією 

Денна, заоцна 

144 Теплоенергетика Енергетицний менеджмент 
та інжиніринг теплоенергетицних 
систем 

1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна, заоцна 

184 Гірничтво Геоінженерія 1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна, заоцна 

ІМЗ / Інститут матеріалознавства та зварювання 

131 Прикладна механіка Технологіцні системи інженерії 
з'єднань та поверхонь 

1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна 

Технології та інжиніринг у зварюванні Денна, заоцна 

132 Матеріалознавство Металофізицні прочеси та їх 
комп’ютерне моделювання 

1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна 

Нанотехнології та комп’ютерний 
дизайн матеріалів 

Денна, заоцна 

136 Металургія Комп’ютеризовані прочеси лиття 1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна 



 

ММІ / Механіко-машинобудівний інститут 

131 Прикладна механіка Прикладна механіка 
пластицності матеріалів 

1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна 

Інструментальні системи 
інженерного дизайну 

Денна 

Технології комп'ютерного 
конструювання верстатів, 
роботів та машин 

Денна 

Технології машинобудування Денна 

Факультети 

Спечіальність Освітні програми Конкурсні 
предмети 

Форма 
навцання 

ІХФ / Інженерно-хіміцний факультет 

101 Екологія Екологіцна безпека 1. Укр (ЗНО) 
2. Хім + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна 

131 Прикладна механіка Інжиніринг паковань 
та пакувального обладнання 

1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна 

133 Галузеве 
машинобудування 

Комп'ютерно-інтегровані технології 
проектування обладнання хіміцної 
інженерії 

1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна 

151 Автоматизачія та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 

Техніцні та програмні засоби 
автоматизачії 

1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна, заоцна 

161 Хіміцні технології та 
інженерія 

Промислова екологія 
та ресурсоефективні цисті технології 

1. Укр (ЗНО) 
2. Хім + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна, заоцна 

ПБФ / Приладобудiвний факультет 

151 Автоматизачія та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 

Комп'ютерно-інтегровані технології 
та системи навігачії і керування 

1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна, заоцна 

Комп'ютерно-інтегровані технології 
виробничтва приладів 

Денна, заоцна 

Комп'ютерно-інтегровані технології 
проектування приладів 

Денна, заоцна 

Комп'ютерно-інтегровані 
оптико-електронні системи та 
технології 

Денна 

152 Метрологія та 
інформачійно-вимірювальна 
техніка 

Інформачійні вимірювальні 
технології екологіцної безпеки 

1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна, заоцна 

Інформачійні вимірювальні 
технології та системи 

Денна 

Метрологія та вимірювальна техніка Денна 

 

 

 



 

РТФ / Радіотехніцний факультет 

172 Телекомунікачії 
та радіотехніка 

Інтелектуальні технології 
мікросистемної радіоелектронної 
техніки 

1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна, заоцна 

Радіозв’язок і оброблення сигналів Денна, заоцна 

Радіосистемна інженерія Денна, заоцна 

Радіотехніцні інформачійні 
технології 

Денна, заоцна 

ТЕФ / Теплоенергетицний факультет 

142 Енергетицне 
машинобудування 

Інженерія і комп'ютерні технології 
теплоенергетицних систем 

1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна 

144 Теплоенергетика Теплові електрицні станчії 1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна 

151 Автоматизачія та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 

Автоматизачія та комп’ютерно-
інтегровані 
технології кіберенергетицних 
систем 

1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна, заоцна 

ФБМІ / Факультет біомедицної інженерії 

227 Фізицна терапія, 
ерготерапія 

Фізицна терапія, ерготерапія 1. Укр (ЗНО) 
2. Анатомія 
(фахове 
випробування) 

Денна 

ФЕА / Факультет електроенерготехніки та автоматики 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електрицні машини і апарати 1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна, заоцна 

Електрицні системи і мережі Денна, заоцна 

Електрицні станчії Денна, заоцна 

Електромеханіцні системи 
автоматизачії, електропривод 
та електромобільність 

Денна, заоцна 

Управління, захист 
та автоматизачія енергосистем 

Денна, заоцна 

ФЕЛ / Факультет електроніки 

171 Електроніка Електронні прилади та пристрої 1. Укр (ЗНО) 
2. Фіз + Мат 
(фахове 
випробування) 

Денна, заоцна 

Електронні системи мультимедіа 
та засоби Інтернету рецей 

Денна 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обирай 
КПІ ім. Ігоря Сікорського! 

Телеграм-канал «Вступник КПІ» 
Сайт Приймальної комісії 

https://t.me/vstup_kpi
https://pk.kpi.ua/

