Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Каталог вступника
«Вступ 2021»
на перший (бакалаврський)
рівень вищої освіти
Каталог створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського
(відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри)
у співпраці з Приймальною комісією КПІ ім. Ігоря Сікорського

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

Шановні вступники!
КПІ ім. Ігоря Сікорського – лідер технічної освіти в Україні! Наш університет засновано 1898 року, і за
роки існування він підготував майже 370 тисяч фахівців. 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
навчається понад 20 тисяч студентів, аспірантів і докторантів, у тому числі й студенти-іноземці.
Кожний шостий студент м. Києва здобуває освіту в КПІ ім. Ігоря Сікорського, кожен двадцять п'ятий
професор і доцент України – наш викладач, у технічних закладах освіти країни кожний п'ятий
факультет і кафедра – це 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. Це справжнє місто в місті. Університет має власний Центр культури та
мистецтв, сучасний спортивний комплекс, чотири спортивно-оздоровчі бази на Дніпрі, Чорному морі
та в Карпатах. Наша науково-технічна бібліотека – одна з кращих у країні.
Настав час стати одним із нас – приєднуйся до родини КПІ ім. Ігоря Сікорського!

Каталог вступника створено з метою швидкого та зручного пошуку найважливішої інформації щодо
вступу на факультети/інститути КПІ ім. Ігоря Сікорського
Департамент навчально-виховної роботи
КПІ ім. Ігоря Сікорського
dnvr.kpi.ua
Приймальна комісія
КПІ ім. Ігоря Сікорського
pk.kpi.ua
Перелік спеціальностей та освітніх програм
Telegram-канал «Вступник КПІ»

Instagram-акаунт КПІ ім. Ігоря Сікорського

Telegram-бот для запитань

Telegram-канал КПІ ім. Ігоря Сікорського

YouTube-канал «Вступ до КПІ»

YouTube-канал «КПІмедіа»

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Вступ за
сертифікатами ЗНО

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Важлива інформація
Конкурсний бал
У каталозі зустрічається поняття «Мінімальний конкурсний бал після множення на коефіцієнти»,
тому для вашої зручності вказуємо компоненти, з яких складається конкурсний бал.

Формула для розрахунку конкурсного бала
для вступу на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти до КПІ ім. Ігоря Сікорського:
КБ = (П1×К1 + П2×К2 + П3×К3 + СДП×КСДП) × СК × ГК
П1, П2, П3 – бал ЗНО за відповідний конкурсний предмет;
К1, К2, К3 – відповідний коефіцієнт конкурсного предмету
СДП – бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти (для спеціальностей,
яким надається особлива підтримка); КСДП – коефіцієнт бала СДП
СК – сільський коефіцієнт для випускників сільських шкіл 2021 року, зареєстрованих в сільській
місцевості (1,02, але для спеціальностей, яким надається особлива підтримка – 1,05)
ГК – галузевий коефіцієнт для заяв з пріоритетністю 1 або 2 для спеціальностей, яким надається
особлива підтримка (1,02)
Додаткові бали призерам МАН не нараховуються.
Проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади скасоване у 2021 році через пандемію COVID-19.
Коефіцієнт для документа про повну загальну середню освіту у КПІ ім. Ігоря Сікорського дорівнює 0.
Коефіцієнт для мотиваційного листа у КПІ ім. Ігоря Сікорського дорівнює 0.

Калькулятор конкурсного бала на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського
Максимальний конкурсний бал після множення на коефіцієнти становить 200 балів.
Мінімальний конкурсний бал після множення на коефіцієнти для участі у конкурсі залежить від
обраної спеціальності та вказаний у цьому каталозі (125 балів, але для спеціальностей 081 Право та
281 Публічне управління та адміністрування – 140 балів).

Спеціальності, яким надається особлива підтримка

Переглянути Додаток 2
Відповідно до Додатку 2 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році,
визначений перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
Спеціальності з Додатку 2, за яким здійснюється підготовка в КПІ ім. Ігоря Сікорського:
101 Екологія // 104 Фізика та астрономія // 105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
124 Системний аналіз
131 Прикладна механіка // 132 Матеріалознавство // 133 Галузеве машинобудування //
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка // 136 Металургія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка // 142 Енергетичне машинобудування //
143 Атомна енергетика // 144 Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології // 152 Метрологія та
інформаційно-вимірювальна техніка // 153 Мікро- та наносистемна техніка
161 Хімічні технології та інженерія
171 Електроніка // 172 Телекомунікації та радіотехніка // 173 Авіоніка
184 Гірництво // 186 Видавництво та поліграфія

Максимальний обсяг державного замовлення
Увага! Інформація вказана для ознайомлення показників за 2020 рік! Показники максимального
обсягу державного замовлення вказані з урахуванням місць державного замовлення для квоти-1 та
квоти-2. Остаточна кількість місць державного замовлення залежить від конкурсної ситуації.
Переглянути інформацію

Вступ на бакалаврат 2021
Шановні вступники, батьки та всі, хто зацікавився КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також вже обрав наш
заклад вищої освіти для вступу на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти!
Нижче розміщені не просто зображення, а лінки для переходу на сторінки з інформацією щодо вступу
за сертифікатами ЗНО на конкретних факультетах/інститутах (перелік за алфавітним порядком).
Ви можете клікнути на той факультет/інститут, який зацікавив і одразу перейдете на потрібну
сторінку.

Інститути
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* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт інституту
Офіційна Facebook-сторінка
Telegram-чат для вступників
Telegram-канал інституту
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

Переглянути інформацію

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова та література

0,25

2021 рік

Історія України або хімія

0,35

2020 рік

176,950

8 місць

81 заява

Творчий конкурс

0,4

2019 рік

189,000

3 місця

95 заяв

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
34 100 грн/рік
Заочна форма навчання 19 600 грн/рік

061

10 місць

Деякі приклади працевлаштування
Художник-графік, книжковий графік, ілюстратор, графічний
дизайнер, web-дизайнер, 3D/2D-художник (GameDev),
художник, художник-оформлювач, дизайнер

Журналістика
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова та література

0,45

2021 рік

Історія України

0,35

2020 рік

193,125

16 місць

994 заява

Іноземна мова або математика,
або фізика, або хімія,
або біологія, або географія

0,2

2019 рік

191,025

15 місць

1 071 заява

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
38 500 грн/рік
Заочна форма навчання 20 300 грн/рік

14 місць

Деякі приклади працевлаштування
Журналіст, головний/випусковий редактор медіа (друковані,
електронні, мультимедійні, радіо, телебачення), копірайтер,
фахівець з реклами та PR, директор з комунікацій,
PR-менеджер, PR-директор, SMM-менеджер, прессекретар

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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133

Галузеве машинобудування
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

125,350

13 місць

71 заява

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

130,458

12 місць

66 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
16 600 грн/рік
Заочна форма навчання 11 300 грн/рік

186

15 місць

Деякі приклади працевлаштування
Головний інженер, технічний директор, інженер-конструктор,
інженер-проектувальник, інженер-механік, технолог,
інженер-дизайнер, інженер з експлуатації та ремонту
обладнання, інженер з автоматизованих систем керування
виробництвом, інженер з комп'ютерних систем,
фахівець сервісної служби

Видавництво та поліграфія
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,28

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

168,647

51 місце

222 заяви

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

165,189

51 місце

234 заяви

Підготовчі курси ЗВО

0,02

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
18 900 грн/рік
Заочна форма навчання 12 800 грн/рік

51 місце

Деякі приклади працевлаштування
Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва,
інженер-технолог друкованих та електронних видань,
дизайнер-виконавець графічних робіт, графічний дизайнер,
дизайнер-виконавець мультимедійних об’єктів, дизайнер
мультимедійного контенту, дизайнер-виконавець пакування,
дизайнер поліграфічної продукції чи дизайнер пакування
та іншої поліграфічної продукції

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт інституту
Офіційна Facebook-сторінка
Telegram-чат для вступників
Telegram-канал інституту
Переглянути відео
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

167,637

70 місць

322 заяви

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

164,424

45 місць

285 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
25 000 грн/рік
Заочна форма навчання 15 000 грн/рік

173

85 місць

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

Авіоніка
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

146,050

35 місць

173 заяви

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

150,960

29 місць

148 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
23 900 грн/рік
Заочна форма навчання 13 900 грн/рік

40 місць

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

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт інституту
Офіційна Facebook-сторінка
Telegram-чат для вступників
Telegram-канал інституту
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

Переглянути інформацію
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Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

125,460

84 місця

285 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

131,172

84 місця

315 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
20 900 грн/рік
Заочна форма навчання 12 300 грн/рік

144

25 місць

Деякі приклади працевлаштування
Головний енергетик, державний інспектор з енергетичного
нагляду, головний фахівець розподільних та постачальних
компаній, інженер-електрик, інженер-електромеханік,
проєктувальник електричних мереж, інженер-енергетик,
інженер АСУ ТП

Теплоенергетика
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,28

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

129,336

20 місць

96 заяв

Фізика або хімія

0,2

2019 рік

133,150

20 місць

75 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,02

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
20 900 грн/рік
Заочна форма навчання 12 300 грн/рік

25 місць

Деякі приклади працевлаштування
Головний енергетик, фахівець з охорони праці, начальник
зміни ТЕЦ, майстер бригади теплозабезпечення, заступник
головного енергетика, головний механік-енергетик,
енергоаудитор

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Гірництво
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

125,460

15 місць

84 заяви

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

131,172

12 місць

74 заяви

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
20 900 грн/рік
Заочна форма навчання 12 300 грн/рік

20 місць

Деякі приклади працевлаштування
Техніки-будівельники (кошторисник, технік-будівельник,
технік-проєктувальник, технік-дизайнер (будівництво),
технік-технолог (виробництво будівельних виробів і
конструкцій), технік-маркшейдер, технік-технолог гірничий

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт інституту
Офіційна Facebook-сторінка
Telegram-чат для вступників
Telegram-канал інституту
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

Переглянути інформацію
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Прикладна механіка
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

126,480

55 місць

160 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

128,750

30 місць

125 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
16 600 грн/рік
Заочна форма навчання 11 300 грн/рік

132

50 місць

Деякі приклади працевлаштування
Головний механік, головний зварювальник,
інженер-конструктор, інженер-технолог,
інженер із забезпечення якості, дизайнер конструкцій,
інспектор зварювання, інженер 3D друку,
інженер-проєктувальник, інженер-електромеханік, програміст
ЦПК, інженер-конструктор з лазерних технологій; інженертехнолог з лазерних та споріднених технологій

Матеріалознавство
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

127,900

65 місць

181 заява

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

128,418

59 місць

170 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
20 900 грн/рік
Заочна форма навчання 12 300 грн/рік

65 місць

Деякі приклади працевлаштування
Інженер 3D друку, матеріалознавець,
інженер-технолог, інженер з підготовки виробництва, інженер
із впровадження нової техніки і технології, спеціаліст з безпеки
в наноіндустрії, конструктор нових матеріалів, системний
інженер композитних матеріалів, рециклінг-технолог,
науковець, дослідник, менеджер з якості, фахівець з руйнівних
та неруйнівних методів контролю

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Металургія
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

127,296

33 місця

74 заяви

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

125,350

33 місця

76 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
20 900 грн/рік
Заочна форма навчання 12 300 грн/рік

30 місць

Деякі приклади працевлаштування
Дефектоскопіст, матеріалознавець, металург, технолог,
інспектор з тех. контролю, керівник з якості,
фахівець з руйнівних методів контролю, фахівець
в науково-дослідних установах

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт інституту
Офіційна Facebook-сторінка
Telegram-канал для вступників
Telegram-чат для вступників
Telegram-канал інституту
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

122

Комп’ютерні науки
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,3

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

190,740

110 місць

2 156 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

187,550

110 місць

1 945 заяв

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
35 000 грн/рік

124

110 місць

Деякі приклади працевлаштування
Проєктування, адміністрування та супроводження баз даних
і знань; проєктування, адміністрування та супроводження
систем штучного інтелекту; інтелектуальний аналіз і обробка
даних; проєктування комп’ютерних інформаційних систем;
проєктування інтернет-застосувань та сервісів;
розробка прикладного програмного забезпечення
комп’ютерних інформаційних систем;
веб-програмування та веб-дизайн

Системний аналіз
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

183,855

120 місць

1 048 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

180,234

120 місць

833 заяви

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
35 000 грн/рік

120 місць

Деякі приклади працевлаштування
Фінансовий аналітик, системний аналітик,
аналітик з комп’ютерних комунікацій, аналітик комп’ютерних
систем, аналітик комп’ютерного банку даних,
аналітик операційного та прикладного програмного
забезпечення, аналітик програмного забезпечення
та мультимедіа, управління проєктами, моделювання
та прогнозування бізнес-процесів

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт інституту
Офіційна Facebook-сторінка
Telegram-канал для вступників
Telegram-чат для вступників
Telegram-канал інституту
Переглянути відео
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

Переглянути інформацію

172

Телекомунікації та радіотехніка
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,28

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

143,040

160 місць

527 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

144,100

180 місць

499 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,02

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
21 200 грн/рік
Заочна форма навчання 12 300 грн/рік

180 місць

Деякі приклади працевлаштування
Системний адміністратор (System Administrator);
розробник програмного забезпечення для мобільних
пристроїв (mobile software developer);
програміст-розробник (Java, С/С++, Python, SQL);
фахівець із тестування програмного забезпечення
(expert in software testing); фахівець із протидії хакерським
атакам (specialist in counteracting hacker attacks);
фахівець по машинному навчанню (specialist in machine
learning); розробник Інтернет речей (developer of Internet
of Things); розробник вбудованих систем, що визначаються
програмно (developer of software-defined embedded systems);
бізнес-аналітик (Bysniness Analyst); веб-розробник
та веб-дизайнер (web developer and web designer);
фахівець з безпеки інфокомунікаційної мережі
(infocommunication network security specialist);
фахівець з питань обслуговування мережі (network service
specialist); аналітик баз даних (analyst and developer
of database, Oracle, MS SQL); фахівець із інтернет-застосувань
та сервісів (specialist in Internet applications and services);
спеціаліст з розробки, тестування та експлуатації мережного
програмного забезпечення (DevOps); спеціаліст з розробки
та підтримки сервісів (Technical Product Manager / Product Lead
/ Product Director / Group Product Manager);
фахівець з експлуатації хмарних сервісних платформ
(specialist in the operation of cloud service platforms); спеціаліст
з обробки даних (data processing specialist); фахівець
транспортних мереж і мереж доступу
(specialist in transport networks and access networks); фахівець
мобільних, супутникових, радіобазових станцій, контролерів,
комутаційних центрів (specialist in mobile, satellite, radio base
stations, controllers, switching centers)

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт інституту
Офіційна Facebook-сторінка
Telegram-канал для вступників
Telegram-чат для вступників
Telegram-канал інституту
Переглянути відео
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

Переглянути інформацію

131

Прикладна механіка
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

131,828

230 місць

630 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

135,500

213 місць

604 заяви

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
16 600 грн/рік
Заочна форма навчання 11 300 грн/рік

250 місць

Деякі приклади працевлаштування
Інженер-технолог, конструктор-дизайнер, 3D-моделер,
інженер-дизайнер, технолог виробництва,
налагоджувальник обладнання з ЧПК, програміст ЧПК, інженер
з міцності, інженер-робототехнік, інженер з механізації та
автоматизації виробничих процесів,
інженер-програміст мікроконтролерів, інженер-гідравлік,
інженер-логіст, інженер з авіації, інженер-конструктор
з озброєння, засобів безпеки; інженер-технолог з підготовки
виробництва виготовлення літальних апаратів,
менеджер виробництва, дослідник, спеціаліст з управління
підрозділами машинобудівних підприємств,
інженер-проєктувальник

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт інституту
Офіційна Facebook-сторінка
Telegram-канал інституту
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

105

Прикладна фізика та наноматеріали
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

55 місць

Математика

0,5

2020 рік

132,702

55 місць

82 заяви

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

144,600

55 місць

196 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Деякі приклади працевлаштування
Спеціаліст у галузі фізики, біофізики, техніки,
оптичних систем, енергетики

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
20 900 грн/рік

113

Прикладна математика
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,3

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

178,250

79 місць

380 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

177,050

76 місць

359 заяв

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
30 000 грн/рік

82 місця

Деякі приклади працевлаштування
Програміст-математик, програміст-розробник,
аналітик даних, бізнес-аналітик

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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125

Кібербезпека
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,3

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

185,000

107 місць

1 796 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

183,800

98 місць

1 723 заяви

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
35 000 грн/рік
Заочна форма навчання 25 000 грн/рік

110 місць

Деякі приклади працевлаштування
Програміст-розробник, тестувальник,
бізнес-аналітик в сфері ІТ, спеціаліст із кібербезпеки,
системний адміністратор, web-дизайнер

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт факультету
Офіційна Facebook-сторінка
Telegram-чат для вступників
Telegram-канал факультету
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

Переглянути інформацію

101

Екологія
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,28

2021 рік

Біологія

0,45

2020 рік

162,488

30 місць

236 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або математика,
або географія, або історія України

0,25

2019 рік

157,800

20 місць

130 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,02

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
23 900 грн/рік

131

32 місця

Деякі приклади працевлаштування
Фахівець з охорони праці, екології та промислової безпеки,
начальник відділу охорони праці та навколишнього
середовища, еколог-розробник проєктів встановлення
санітарно-захисної зони, директор з охорони праці,
промислової безпеки та екології

Прикладна механіка
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

15 місць

Математика

0,5

2020 рік

149,736

13 місць

64 заяви

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

155,754

12 місць

71 заява

Підготовчі курси ЗВО

0,05

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

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
16 600 грн/рік
Заочна форма навчання 11 300 грн/рік

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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133

Галузеве машинобудування
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

87 місць

Математика

0,5

2020 рік

132,192

83 місця

254 заяви

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

136,660

79 місць

245 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Деякі приклади працевлаштування
Інженер-механік, технолог, інженер-конструктор,
інженер-дизайнер, 3D-моделер, інженер з експлуатації
та ремонту обладнання

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
16 600 грн/рік
Заочна форма навчання 11 300 грн/рік

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,28

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

157,488

70 місць

284 заяви

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

155,703

57 місць

231 заява

Підготовчі курси ЗВО

0,02

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
25 000 грн/рік
Заочна форма навчання 15 000 грн/рік

161

75 місць

Деякі приклади працевлаштування
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 штучного інтелекту; Data Analyst; Data Scientist;
Machine Learning Engineer; Web-розробник; розробник
мобільних додатків; розробник АСУ ТП, ІТ-інженер

Хімічні технології та інженерія
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

136,527

30 місць

148 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

151,450

30 місць

170 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Вартість навчання (2021 рік)

42 місця

Деякі приклади працевлаштування
Хроматографіст, інженер з водопостачання, мікробіолог,
інженер-технолог, начальник лабораторії

Денна форма – 16 600 грн/рік

Заочна форма – 11 300 грн/рік

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт факультету
Офіційна Facebook-сторінка
Telegram-чат для вступників
Telegram-канал факультету
Переглянути відео
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

Переглянути інформацію

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,28

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

158,650

135 місць

648 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

158,814

121 місце

658 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,02

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
25 000 грн/рік
Заочна форма навчання 15 000 грн/рік

152

145 місць

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

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

135,150

50 місць

209 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

133,050

50 місць

133 заяви

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
16 600 грн/рік
Заочна форма навчання 11 300 грн/рік

50 місць

Деякі приклади працевлаштування
Technical support manager, інженер з якості, метролог,
інженер з технічного контролю, контролер ВТК,
спеціаліст зі сертифікації і стандартизації,
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)

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт факультету
Офіційна Facebook-сторінка
Telegram-чат для вступників
Telegram-канал факультету
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

Переглянути інформацію

172

Телекомунікації та радіотехніка
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,28

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

142,137

125 місць

377 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

143,922

115 місць

343 заяви

Підготовчі курси ЗВО

0,02

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
21 200 грн/рік
Заочна форма навчання 12 300 грн/рік

125 місць

Деякі приклади працевлаштування
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),
спеціалісти по радіоплануванню мереж,
технічний захист інформації

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт факультету
Офіційна Facebook-сторінка
Telegram-чат для вступників
Переглянути відео
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

Переглянути інформацію

121

Інженерія програмного забезпечення
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,3

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

186,750

75 місць

1 100 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

184,750

71 місце

955 заяв

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
45 000 грн/рік
Заочна форма навчання 35 000 грн/рік

122

75 місць

Деякі приклади працевлаштування
C++ програміст, javascript-програміст, Java programmer,
розробник програмного забезпечення для мобільних
пристроїв, SQL програміст, C# програміст,
начальник IT відділу

Комп’ютерні науки
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,3

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

180,500

121 місце

1 085 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

177,750

115 місць

938 заяв

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
35 000 грн/рік
Заочна форма навчання 25 000 грн/рік

127 місць

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

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Енергетичне машинобудування
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

126,735

15 місць

78 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

135,500

15 місць

50 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
18 100 грн/рік

143

15 місць

Деякі приклади працевлаштування
Інженер-конструктор, інженер-проєктуальник,
інженер-енергетик, енергетик, інженер-теплотехнік,
інженер проєктувальник систем опалення, вентиляції
і кондиціювання, інженер з енергетичного менеджменту,
інженер теплогазопостачання

Атомна енергетика
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,28

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

125,650

48 місць

193 заяви

Фізика або хімія

0,2

2019 рік

131,478

48 місць

167 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,02

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
20 900 грн/рік

144

48 місць

Деякі приклади працевлаштування
Інженер-енергетик, інженер-теплотехнік, енергетик,
інженер систем опалення, інженер-енергетик,
інженер-еколог, інженер з охорони праці і екології

Теплоенергетика
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,28

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

125,970

68 місць

197 заяв

Фізика або хімія

0,2

2019 рік

131,580

75 місць

175 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,02

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
20 900 грн/рік
Заочна форма навчання 12 300 грн/рік

63 місця

Деякі приклади працевлаштування
Головний енергетик, фахівець з охорони праці,
начальник зміни ТЕЦ, майстер бригади теплозабезпечення,
заступник головного енергетика,
головний механік-енергетик

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,28

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

168,468

62 місця

464 заяви

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

166,872

59 місць

426 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,02

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
25 000 грн/рік
Заочна форма навчання 15 000 грн/рік

65 місць

Деякі приклади працевлаштування
Інженер-проєктувальник АСУ ТП, IT-інженер,
системний адміністратор, програміст-розробник,
тестувальник, програміст верстатів з ЧПУ,
спеціаліст з автоматизації та робототехніки,
спеціаліст з кібербезпеки

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт факультету
Офіційна Facebook-сторінка
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

122

Комп’ютерні науки
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,3

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

176,750

78 місць

587 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

172,900

75 місць

512 заяв

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
35 000 грн/рік

163

80 місць

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

Біомедична інженерія
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,3

2021 рік

Біологія

0,45

2020 рік

183,335

40 місць

584 заяви

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або математика,
або географія, або історія України

0,25

2019 рік

185,640

34 місця

623 заяви

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
25 000 грн/рік

50 місць

Деякі приклади працевлаштування
Інженер з якості, інженер-конструктор,
інженер-проєктувальник, інженер-технолог,
технік з експлуатації, технік з обслуговування

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Фізична терапія, ерготерапія
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,3

2021 рік

Математика

0,35

2020 рік

174,800

14 місць

281 заява

Біологія, або хімія, або фізика

0,35

2019 рік

174,165

13 місць

257 заяв

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
33 900 грн/рік

15 місць

Деякі приклади працевлаштування
Фізичний терапевт, реабілітолог, інструктор-методист
тренажерного комплексу, масажист, ерготерапевт,
кінезіолог

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт факультету
Офіційна Facebook-сторінка
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

Переглянути інформацію

133

Галузеве машинобудування
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

20 місць

Математика

0,5

2020 рік

127,143

20 місць

90 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

126,830

20 місць

78 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Деякі приклади працевлаштування
Інженер-механік, технолог, інженер-конструктор,
інженер-дизайнер, 3D-моделер, інженер з експлуатації
та ремонту обладнання

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
16 600 грн/рік
Заочна форма навчання 11 300 грн/рік

162

Біотехнології та біоінженерія
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,3

2021 рік

Біологія

0,45

2020 рік

184,640

75 місць

875 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або математика,
або географія, або історія України

0,25

2019 рік

179,418

95 місць

1 056 заяв

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
25 000 грн/рік
Заочна форма навчання 15 000 грн/рік

75 місць

Деякі приклади працевлаштування
Біотехнолог, клітинний та молекулярний біолог,
технік-технолог, хімік-аналітик, фахівець відділу управління
якістю - управління змінами і відхиленнями,
хімік-стандартизатор, технолог з фармацевтичної розробки,
хімік-технолог

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт факультету
Офіційна Facebook-сторінка
Переглянути відео
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

Переглянути інформацію

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

133,875

179 місць

595 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

140,913

171 місце

589 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
20 900 грн/рік
Заочна форма навчання 12 300 грн/рік

200 місць

Деякі приклади працевлаштування
Головний інженер, енергетик, технічний директор;
головний механік-енергетик виробництва; інженер електрик;
програміст АСУ ТП; програміст систем автоматичного
керування; інженер-енергетик; інженер електромеханік;
інженер з автоматизації; інженер-конструктор;
інженер з впровадження відновлювальних джерел енергії;
інженер КВПтаА; диспетчер; інженер-проєктувальник

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт факультету
Офіційна Facebook-сторінка
Telegram-канал для вступників
Telegram-чат для вступників
Telegram-канал факультету
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

Переглянути інформацію

153

Мікро- та наносистемна техніка
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

141,219

100 місць

342 заяви

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

140,607

100 місць

330 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
25 000 грн/рік

171

100 місць

Деякі приклади працевлаштування
Інженер-конструктор, інженер-електронік,
інженер-проєктувальник, інженер-технолог,
інженер-технолог з матеріалів та процесів,
інженер з підготовки виробництва, інженер із стандартизації
та якості, інженер міні-виробництв і лабораторій

Електроніка
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

142,500

130 місць

427 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

143,889

130 місць

345 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
16 600 грн/рік
Заочна форма навчання 11 300 грн/рік

130 місць

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

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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172

Телекомунікації та радіотехніка
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,28

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

141,739

53 місця

183 заяви

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

146,574

53 місця

213 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,02

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
21 200 грн/рік
Заочна форма навчання 12 300 грн/рік

55 місць

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

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт факультету
Офіційна Facebook-сторінка
Telegram-канал для вступників
Telegram-чат для вступників
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

121

Інженерія програмного забезпечення
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,3

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

192,780

156 місць

3 076 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

190,850

148 місць

3 049 заяв

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
45 000 грн/рік
Заочна форма навчання 35 000 грн/рік

123

164 місця

Деякі приклади працевлаштування
C++ програміст, javascript-програміст, Java programmer,
розробник програмного забезпечення для мобільних
пристроїв, SQL програміст, C# програміст,
начальник IT відділу

Комп’ютерна інженерія
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,3

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

182,750

155 місць

1 485 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

181,900

147 місць

1 662 заяви

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
42 000 грн/рік
Заочна форма навчання 25 000 грн/рік

164 місця

Деякі приклади працевлаштування
Системний адміністратор, спеціаліст із автоматизації
та робототехніки, Java-розробник, провідний інженер
з розвитку ІТ-систем (Python), інженер комп'ютерних мереж,
OS-developer, розробник програмного забезпечення
комп'ютеризованих систем

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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126

Інформаційні системи та технології
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,3

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

186,000

230 місць

1 860 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

181,300

219 місць

1 551 заява

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
42 000 грн/рік
Заочна форма навчання 25 000 грн/рік

242 місця

Деякі приклади працевлаштування
Тестувальник, бізнес-аналітик в сфері ІТ,
спеціаліст із кібербезпеки, системний адміністратор,
web-дизайнер

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт факультету
Офіційна Facebook-сторінка
Telegram-чат для вступників
Telegram-канал інституту
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

Переглянути інформацію

035.041

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

Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова та література

0,35

2021 рік

Іноземна мова

0,45

2020 рік

190,450

24 місця

822 заяви

Фізика або математика,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

189,000

23 місця

1 087 заяв

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
43 800 грн/рік
Заочна форма навчання 19 300 грн/рік

035.043

25 місць

Деякі приклади працевлаштування
Перекладач, викладач іноземної мови,
копірайтер-перекладач, редактор-перекладач,
research writer

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно),
перша – німецька

Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова та література

0,35

2021 рік

Іноземна мова

0,45

2020 рік

190,300

5 місць

178 заяв

Фізика або математика,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

188,900

10 місць

246 заяв

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
40 500 грн/рік

6 місць

Деякі приклади працевлаштування
Перекладач, викладач іноземної мови,
копірайтер-перекладач, редактор-перекладач,
research writer

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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035.055

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно),
перша – французька

Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова та література

0,35

2021 рік

Іноземна мова

0,45

2020 рік

190,300

10 місць

165 заяв

Фізика або математика,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

188,900

10 місць

195 заяв

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
40 500 грн/рік

11 місць

Деякі приклади працевлаштування
Перекладач, викладач іноземної мови,
копірайтер-перекладач, редактор-перекладач,
french content localization manager

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт факультету
Офіційна Facebook-сторінка
Telegram-чат для вступників
Telegram-канал факультету
Переглянути відео
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

051

Економіка
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова та література

0,3

2021 рік

Математика

0,45

2020 рік

186,850

67 місце

1 291 заява

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,25

2019 рік

183,650

64 місця

1 157 заяв

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
34 900 грн/рік
Заочна форма навчання 20 200 грн/рік

073

70 місць

Деякі приклади працевлаштування
Фінансовий менеджер, економіст, бізнес-аналітик,
бізнес-тренер, HR-менеджер, розробник програмного
забезпечення економічного спрямування

Менеджмент
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова та література

0,3

2021 рік

Математика

0,45

2020 рік

183,450

94 місця

1 623 заяви

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,25

2019 рік

181,200

81 місце

1 506 заяв

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
34 900 грн/рік
Заочна форма навчання 20 200 грн/рік

94 місця

Деякі приклади працевлаштування
Логіст, адміністратор, регіональний менеджер,
директор з логістики. керівник проєктів і програм,
фахівець-аналітик з дослідження ринку інновацій.
Діджитал-менеджер, менеджер маркетингових комунікацій,
аккаунт-менеджер, менеджер проєктів,
менеджер з персоналу, менеджер з реклами,
директор підприємства

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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075

Маркетинг
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова та література

0,3

2021 рік

Математика

0,45

2020 рік

189,700

20 місць

1 170 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,25

2019 рік

184,365

19 місць

811 заяв

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
34 900 грн/рік
Заочна форма навчання 20 200 грн/рік

21 місце

Деякі приклади працевлаштування
Начальник відділу реклами, начальник відділу продажів,
спеціаліст з роботи з корпоративними клієнтами,
трейд-маркетолог, бренд-менеджер, маркетолог-аналітик,
інтернет-маркетолог; директор (віце-президент, начальник)
служби маркетингу, відділу збуту, відділу реклами,
керівник торгового підприємства

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.

39

Офіційний сайт факультету
Офіційна Facebook-сторінка
Telegram-чат для вступників
Telegram-канал факультету
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

Переглянути інформацію

104

Фізика та астрономія
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

142,698

25 місць

149 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

134,946

25 місць

139 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
16 600 грн/рік

111

35 місць

Деякі приклади працевлаштування
Фахівець в ІТ сфері, системний адміністратор, викладач фізики
та програмування, науковий та інженерний співробітник в
науково-дослідних центрах, розробник
та користувач баз даних, вчитель природничих наук

Математика
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

164,450

60 місць

313 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

149,889

60 місць

206 заяв

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
16 600 грн/рік

60 місць

Деякі приклади працевлаштування
Агент зі страхування, аналітик, аудитор, банкір,
викладач математики, економіст, керівник з логістики,
кредитний менеджер, менеджер з кредитування,
спеціаліст з інформаційної безпеки

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт факультету
Офіційна Facebook-сторінка
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

Переглянути інформацію

113

Прикладна математика
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,3

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

184,500

80 місць

670 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

179,450

80 місць

632 заяви

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
30 000 грн/рік

121

84 місця

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

Інженерія програмного забезпечення
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,3

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

190,000

60 місць

1 124 заяви

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

189,200

60 місць

1 205 заяв

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
45 000 грн/рік
Заочна форма навчання 35 000 грн/рік

62 місця

Деякі приклади працевлаштування
Розробник програмного забезпечення (програміст .Net,
програміст Java, програміст Python, Frontend розробник,
Backend розробник, програміст баз даних),
менеджер ІТ-проєктів

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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123

Комп’ютерна інженерія
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,3

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

180,750

90 місць

827 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

179,250

90 місць

877 заяв

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
42 000 грн/рік
Заочна форма навчання 25 000 грн/рік

93 місця

Деякі приклади працевлаштування
Системний адміністратор та програміст,
адміністратор мереж, спеціаліст із розроблення,
супроводження або експлуатації технічних
і програмних засобів комп’ютерних систем і мереж
різного призначення

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт факультету
Офіційна Facebook-сторінка
Telegram-канал для вступників
Telegram-чат для вступників
Telegram-канал факультету
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

054

Соціологія
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова та література

0,4

2021 рік

Математика

0,3

2020 рік

180,500

20 місць

293 заяви

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,3

2019 рік

177,950

20 місць

269 заяв

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
33 900 грн/рік
Заочна форма навчання 17 900 грн/рік

081

21 місце

Деякі приклади працевлаштування
Соціолог-аналітик, фасилітатор, фахівець з урегулювання
конфліктів та медіації, експерт з організації і проведення
соціологічних досліджень тощо

Право
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 140

Українська мова та література

0,35

2021 рік

Історія України

0,45

2020 рік

186,950

27 місць

1 491 заява

Математика або іноземна мова

0,2

2019 рік

186,400

26 місць

1 504 заяви

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
39 500 грн/рік
Заочна форма навчання 26 200 грн/рік

28 місць

Деякі приклади працевлаштування
Органи державної влади; приватна юридична практика;
юридична практика у громадських організаціях,
спілках із захисту прав людини

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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231

Соціальна робота
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова та література

0,45

2021 рік

Історія України

0,35

2020 рік

179,650

13 місць

206 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або математика

0,2

2019 рік

173,800

12 місць

193 заяви

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
29 200 грн/рік
Заочна форма навчання 17 600 грн/рік

281

14 місць

Деякі приклади працевлаштування
Соціальний працівник, фахівець із соціальної роботи,
державний соціальний інспектор, керівник установи
соціального захисту населення, завідувач молодіжного
центру тощо

Публічне управління та адміністрування
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 140

Українська мова та література

0,4

2021 рік

Математика

0,3

2020 рік

187,300

13 місць

361 заява

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,3

2019 рік

183,850

12 місць

366 заяв

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
33 900 грн/рік
Заочна форма навчання 21 000 грн/рік

14 місць

Деякі приклади працевлаштування
Консультант Президента України, працівник апарату
Верховної Ради України, керівник служби міністра, керівник
кадрової служби, спеціаліст державної служби,
керівник прес-служби (органи державної влади),
адміністративно-управлінські посади в державних установах,
неурядових організаціях, в приватних компаніях тощо

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт факультету
Офіційна Facebook-сторінка
Telegram-чат для вступників
Telegram-канал факультету
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

Переглянути інформацію

161

Хімічні технології та інженерія
Необхідні сертифікати ЗНО
та вагові коефіцієнти

Прохідні бали*, максимальний обсяг
державного замовлення та загальна кількість
поданих заяв (денна форма навчання)

Мінімальний конкурсний бал
після множення на коефіцієнти – 125

Українська мова

0,25

2021 рік

Математика

0,5

2020 рік

141,270

194 місця

565 заяв

Фізика або іноземна мова,
або хімія, або біологія,
або географія, або історія України

0,2

2019 рік

149,900

194 місця

593 заяви

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Вартість навчання (2021 рік)
Денна форма навчання
16 600 грн/рік
Заочна форма навчання 11 300 грн/рік

194 місця

Деякі приклади працевлаштування
Хроматографіст, інженер з водопостачання,
мікробіолог, інженер-технолог, начальник лабораторії,
лаборант, хімік, хімік-технолог, хімік-аналитик,
хімік відділу фармацевтичних розробок, менеджер з продажу
сировини, хімік-технолог з виробництва антисептичних
та дизенфікуючих засобів

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Офіційний сайт інституту
Офіційна Facebook-сторінка
Переглянути відео
Перелік освітніх програм

Переглянути відео

122

Комп’ютерні науки

125

Кібербезпека

172

Телекомунікації та радіотехніка
Необхідні сертифікати ЗНО та вагові коефіцієнти

Українська мова /
Українська мова та література

0,2

Конкурсний предмет (мінімальна кількість балів: 100)

Математика

0,35

Конкурсний предмет (мінімальна кількість балів: 100)

Історія України або іноземна
мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія

0,2

Конкурсний предмет (мінімальна кількість балів: 100)

Оцінка рівня
фізичної підготовленості

0,2

Вступне випробування (мінімальна кількість балів: 103)

Проведення індивідуального
психологічного обстеження

—

Вступне випробування
(рекомендовано/не рекомендовано)

Підготовчі курси ЗВО

0,05

Статус інституту
Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації є військовим навчальним підрозділом
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» зі статусом закладу освіти Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
України.
Вступ за окремим порядком
Увага! Для вступу до ІСЗЗІ встановлений інший порядок вступу, терміни, перелік конкурсних предметів.
Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання навчатись в Інституті, до 1 травня 2021 року
особисто звертаються за місцем проживання (реєстрації) до підрозділів Держспецзв’язку із письмовою
заявою щодо бажання навчатись в Інституті. Вимоги до відбору кандидатів на навчання, терміни та
особливості прийому до Інституту визначаються Додатком до Правил прийому до Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
у 2021 році для вступників до Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації.
Переглянути інформацію про порядок вступу
Працевлаштування
В Інституті здійснюється підготовка здобувачів ступенів вищої освіти бакалавр та магістр у сферах
кібербезпеки та кіберзахисту, криптографічного та технічного захисту інформації, інформаційнотелекомунікаційних системах, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, протидії
технічним розвідкам для подальшої служби на посадах офіцерського складу Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших складових сектору безпеки та оборони.
* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.
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Вступ за
дипломом молодшого
спеціаліста / фахового
молодшого бакалавра /
молодшого бакалавра

* Конкурсний бал останнього рекомендованого на навчання за державним замовленням. Подані дані наводяться для ознайомлення. Остаточний прохідний бал
визначається після надання рекомендації на зарахування за державним замовленням і залежить від вагових коефіцієнтів, результатів ЗНО та конкурсної ситуації.
Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів та інститутів.

47

Вступ за дипломом
молодшого спеціаліста / фахового молодшого бакалавра /
молодшого бакалавра
Денна форма здобуття освіти
Після закінчення коледжа чи технікума з дипломом молодшого спеціаліста, фахового молодшого
бакалавра або молодшого бакалавра можна вступити на основі свого диплома до КПІ ім. Ігоря
Сікорського на перший курс бакалаврата (перший рівень вищої освіти), але навчатись за скороченою
програмою – три роки замість чотирьох.
Якщо обрана спеціальність у КПІ ім. Ігоря Сікорського входить до Додатку 2 до Умов прийому на
навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, то необхідно обов’язково надати сертифікат ЗНО
з української мови та літератури/української мови та з математики для вступу за державним
замовленням. Можна подавати сертифікати 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Третій конкурсний
предмет – вступне фахове випробування, яке складається в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
№
з/п

Факультет/інститут

Спеціальність

Освітня програма

Інститути
ВПІ

Видавничо-поліграфічний
інститут

3.
4.

ІАТ

Інститут аерокосмічних
технологій

5.

ІЕЕ

Інститут
енергозбереження та
енергоменеджменту

1.
2.

6.

133 Галузеве
машинобудування
186 Видавництво
та поліграфія
134 Авіаційна
та ракетнокосмічна
техніка
141
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

7.

Комп'ютеризовані
поліграфічні системи
Технології друкованих
і електронних видань
Літаки і вертольоти
Інженерія авіаційних
та ракетно-космічних систем
Енергетичний менеджмент
та енергоефективні технології
Інжиніринг інтелектуальних
електротехнічних та мехатронних
комплексів
Системи забезпечення споживачів
електричною енергією
Енергетичний менеджмент
та інжиніринг теплоенергетичних
систем

8.

144 Теплоенергетика

9.

184 Гірництво

Геоінженерія

131 Прикладна
механіка

Технологічні системи інженерії
з'єднань та поверхонь
Технології та інжиніринг
у зварюванні
Нанотехнології та комп’ютерний
дизайн матеріалів
Інжиніринг та комп'ютерне
моделювання в матеріалознавстві

10.

ІМЗ

11.

Інститут
матеріалознавства
та зварювання
імені Є. О. Патона

132
Матеріалознавство

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

ММІ

Механікомашинобудівний інститут

136 Металургія

Комп’ютеризовані процеси лиття

131 Прикладна
механіка

Інструментальні системи
інженерного дизайну
Технології комп'ютерного
конструювання верстатів,
роботів та машин
Технології машинобудування
Технології виробництва
літальних апаратів

Факультети
19.

ІХФ

20.

Інженерно-хімічний
факультет

21.

23.

ПБФ

25.

26.

Екологічна безпека

131 Прикладна
механіка
133 Галузеве
машинобудування

Інжиніринг паковань
та пакувального обладнання
Комп'ютерно-інтегровані
технології проектування
обладнання хімічної інженерії
Технічні та програмні засоби
автоматизації

151 Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані
технології
161 Хімічні технології
та інженерія

22.

24.

101 Екологія

РТФ

Приладобудівний
факультет

151 Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані
технології
152 Метрологія
та інформаційновимірювальна
техніка
Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації
та радіотехніка

27.
28.
29.

ТЕФ

Теплоенергетичний
факультет

142 Енергетичне
машинобудування

30.

144 Теплоенергетика

31.

151 Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані
технології
227 Фізична терапія,
ерготерапія
141
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

32.
33.
34.
35.
36.

ФБМІ Факультет біомедичної
ФЕА

інженерії
Факультет
електроенерготехніки
та автоматики

ФЕЛ

Факультет електроніки

37.
38.
39.

171 Електроніка

Промислова екологія
та ресурсоефективні чисті
технології
Комп'ютерно-інтегровані системи
та технології в приладобудуванні

Інформаційні вимірювальні
технології

Радіотехнічні комп'ютеризовані
системи
Інтелектуальні технології
радіоелектронної техніки
Інформаційна
та комунікаційна радіоінженерія
Інженерія і комп'ютерні технології
теплоенергетичних систем
Теплоенергетика та
теплоенергетичні установки
електростанцій
Автоматизація
та комп’ютерно-інтегровані
технології кібер-енергетичних
систем
Фізична терапія, ерготерапія
Електричні машини і апарати
Електричні системи і мережі
Електричні станції
Електромеханічні системи
автоматизації, електропривод
та електромобільність
Управління, захист
та автоматизація енергосистем
Електронні прилади та пристрої
Електронні системи мультимедіа
та засоби Інтернету речей

Вступ за дипломом
молодшого спеціаліста / фахового молодшого бакалавра /
молодшого бакалавра
Заочна форма здобуття освіти
Після закінчення коледжа чи технікума з дипломом молодшого спеціаліста, фахового молодшого
бакалавра або молодшого бакалавра можна вступити на основі свого диплома до КПІ ім. Ігоря
Сікорського на перший курс бакалаврата (перший рівень вищої освіти), але навчатись за скороченою
програмою – три роки замість чотирьох.
При вступі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на заочну форму здобуття освіти
(небюджетні конкурсні пропозиції) обов’язково потрібно надати сертифікат ЗНО з української мови
та літератури/української мови, а як другий конкурсний предмет використати результати ЗНО з
математики, історії України, географії, хімії, біології, фізики, іноземної мови на вибір. Третій
конкурсний предмет – вступне фахове випробування, яке складається в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
№
з/п

Факультет/інститут

Спеціальність

Освітня програма

Інститути
1.

ВПІ

2.
3.

ІЕЕ

4.

Видавничо-поліграфічний 133 Галузеве
інститут
машинобудування
186 Видавництво
та поліграфія
Інститут
141
енергозбереження та
Електроенергетика,
енергоменеджменту
електротехніка та
електромеханіка

5.

Комп'ютеризовані
поліграфічні системи
Технології друкованих
і електронних видань
Енергетичний менеджмент
та енергоефективні технології
Інжиніринг інтелектуальних
електротехнічних та мехатронних
комплексів
Системи забезпечення споживачів
електричною енергією
Енергетичний менеджмент
та інжиніринг теплоенергетичних
систем

6.

144 Теплоенергетика

7.

184 Гірництво

Геоінженерія

131 Прикладна
механіка
132
Матеріалознавство

Технології та інжиніринг
у зварюванні
Нанотехнології та комп’ютерний
дизайн матеріалів

136 Металургія

Комп’ютеризовані процеси лиття

8.

ІМЗ

9.

Інститут
матеріалознавства
та зварювання
імені Є. О. Патона

10.

Факультети
11.

ІХФ

Інженерно-хімічний
факультет

131 Прикладна
механіка

Інжиніринг паковань
та пакувального обладнання

12.

133 Галузеве
машинобудування

13.

151 Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані
технології
161 Хімічні технології
та інженерія

Комп'ютерно-інтегровані
технології проектування
обладнання хімічної інженерії
Технічні та програмні засоби
автоматизації

14.

Промислова екологія
та ресурсоефективні чисті
технології

15.

ПБФ

16.

17.

РТФ

18.
19.
20.
21.

ФЕА

Приладобудівний
факультет

151 Автоматизація
та комп’ютерноінтегровані
технології
152 Метрологія
та інформаційновимірювальна
техніка
Радіотехнічний факультет 172 Телекомунікації
та радіотехніка
Факультет
141
електроенерготехніки
Електроенергетика,
та автоматики
електротехніка та
електромеханіка

Комп'ютерно-інтегровані системи
та технології в приладобудуванні

Факультет електроніки

Електронні прилади та пристрої

22.
23.

ФЕЛ

171 Електроніка

Інформаційні вимірювальні
технології

Інтелектуальні технології
радіоелектронної техніки
Електричні машини і апарати
Електричні системи і мережі
Електричні станції
Електромеханічні системи
автоматизації, електропривод
та електромобільність
Управління, захист
та автоматизація енергосистем

Обирай
КПІ ім. Ігоря Сікорського!
Телеграм-канал «Вступник КПІ»
Сайт Приймальної комісії

