Інформація
для абітурієнтів
• На теплоенергетичному факультеті Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут» переважна
більшість студентів навчається безкоштовно. Так, у 2015 році на бюджетні
місця ТЕФ було зараховано 302 абітурієнта, на контрактні – 3.
• На контрактну форму навчання можна поступити у разі, якщо не
вдалося пройти за конкурсом на бюджетну форму. Однак, завжди є
реальний шанс через рік перейти на бюджетну форму навчання, успішно
склавши весняну сесію.
• У 2016 році шанси вступити на ТЕФ НТУУ «КПІ» істотно
підвищуються з наступних причин:
 цього року вперше держзамовлення на перший курс попередньо
не формується, а встановлюється за фактом набору на дану
спеціалізацію, а саме: скільки абітурієнтів буде набрано, стільки
студентів буде зараховано на держбюджетну форму навчання;
 істотно знижені вимоги до результатів ЗНО для вступників до
НТУУ «КПІ» у порівнянні з минулими роками: мінімальний бал за
однією з двох профілюючих дисциплін - математики або фізики
знижений до 140; мінімальний бал для інших дисциплін - фізики
(математики) та української мови знижений до 100.
• Усі студенти 1-го курсу бюджетної форми навчання отримують
стипендію до зимової сесії. З 2-го семестру стипендію отримують студенти,
які успішно склали екзаменаційну сесію.
• Усі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком з оплатою
близько 250 грн. на місяць.
• Студентам стаціонарної форми навчання дається відстрочка від
призову в армію до закінчення навчання в університеті.
• Починаючи з третього курсу студенти стаціонару можуть вступити на
навчання до військової кафедри НТУУ «КПІ» та, при її успішному
закінченні, їм присвоюється військове звання офіцера запасу ЗС України.
Таким чином, на ТЕФ НТУУ «КПІ» реально може вступити
та успішно навчатись випускник середньої школи будь-якого
регіону, міста, селища чи села України.
• Що потрібно зробити для того, щоб вступити на теплоенергетичний
факультет НТУУ «КПІ»:
 перше та обов'язкове − в період з 01 лютого по 04 березня 2016
року зареєструватися на сайті МОН для здачі ЗНО з фізики,
математики та української мови;

 скласти ЗНО з максимально можливими балами, але не нижче 140
балів з математики (фізики) і не нижче 100 балів з інших предметів;
 успішно закінчити навчання в
про повну загальну середню освіту;

школі
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отримати
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 в період з 11 по 27 липня 2016 року подати заяву в електронному
вигляді до єдиної державної електронної бази з питань освіти, де
необхідно вказати –
 Університет : НТУУ «КПІ»
 Факультет : Теплоенергетичний факультет
 Спеціальність та спеціалізація ( згідно Вашого вибору).
• Для того, щоб підвищити Ваші шанси при вступі, слід правильно
розставити спеціалізації за пріоритетами. Для цього Ви можете
скористатися
рекомендаціями
та
допомогою
співробітників
факультету, які можна отримати за телефонами:
(044) 204-90-96
(050) 620-32-42
(097) 278-27-29
(097) 063-72-57

з 9.00 до 17.00

• Рекомендуємо найбільш перспективні в плані працевлаштування
спеціалізації:
 «Тепло- і парогенеруючі установки»
спеціальності «Енеретичне машинобудування»
 «Теплофізика»
спеціальності «Теплоенергетика»
 «Атомні електричні станції»
спеціальності «Атомна енергетика»
•

Бажаючі вступити на ці спеціалізації можуть вже зараз зареєструватися
на факультеті для отримання кваліфікованого супроводу та підтримки
до моменту зарахування на навчання. Для цього необхідно
зателефонувати за телефонами:
(044) 204-90-96
(050) 620-32-42
(097) 278-27-29
(097) 063-72-57

з 9.00 до 17.00

• З 04 липня по 06 серпня 2016 року діятимуть телефони «гарячої лінії»
приймальної комісії:
(097) 653-21-29
(093) 786-36-18
(063) 470-36-27

