ШАНОВ
ВНІ АБІТУ
УРІЄНТИ!
Ви маєтее реальну можливість
м
ь здійснитии свою мрію
ю вступу до
о з найпресстижніших
х вишів
України
и - Націон
нального технічного ууніверситетту України «Київський
ий політехн
нічний
інститут»
» на 100%ббюджетну форму нав
вчання.
Для цьогоо необхідно зробити лише 6 кр
років
1. Зареєсттруватися на
н ЗНО з математик
м
ки, фізики,, українськ
кої мови (вв період з 02 лютого до
04 береезня 2016 р.).
р
2. Пройти
и оцінювання з матем
матики, фіізики, української мови
м
(україїнська моваа – 05 траввня
2016 р.,, математикка – 11 травня 2016 р ., фізика – 13 червня 2016р.).
Для вступу на нааш факуль
ьтет необхіідно набра
ати такі ба
али:
українська мова: має бути не менше 1100 балів;
математика: маєє бути не менше
м
100 ббалів (з умо
ови, що фіззика – не м
менше 140 балів);
б
фізикаа: має бути
и не менше 100 балів ((з умови, що
щ математика – не меенше 140 балів)
б
3. Подати
и заяву в електронно
ому вигляяді самостіійно або звернутися
з
до нас заа допомоггою
(кафедрра хімічногго полімер
рного та сиилікатного машинобу
удування наадає можливість под
дачі
докумеентів в елекктронному виді в приисутності наших
н
фах
хівців) дляя вступу до
о Інженерн
нохімічноого факулььтету НТУУ
У «КПІ» з 11 по 27 ли
ипня 2016 р.,
р обравшии першим пріоритеттом
спеціалльність: «Ін
нженерна механіка»
м
або «Ма
ашинобуду
ування».
4. Отримаати рекомеендацію наа зарахуванння до інженерно-хім
мічного фаакультету НТУУ
Н
«КП
ПІ»
01 серп
пня 2016 р.
5. Надати
и оригінали
и документіів до 05 серрпня 2016 р.
р
6. 1 вереесня присступити до навчанння за обр
раною спееціальністю
ю та насо
олоджувати
ися
студентсььким життяям у найкраащому техннічному університеті України!!! !
Ви будитти мати можливість
м
ь:
1. Отримаати за бюдж
жетні кош
шти якісну ввищу техніічну освіту.
2. Отримуувати знанн
ня з викори
истанням ссучасних теехнологій навчання,
н
ш
широким заастосуванн
ням
обчислю
ювальної техніки
т
та актуального
а
о програмн
ного забезп
печення.

3. Отримувати стип
пендію (наа сьогодні - 825-925 гр
рн./міс).
4. Навчаттися та стаажуватися
я за кордон
ном за програмами по
одвійного ддиплому таа програмаами
обміну..
5. Співпраацювати під
п
час навчання
н
з провідни
ими сучассними ком
мпаніями, фірмами та
організаціями.

Г
Гостомельс
ський склоззавод
6. Отримаати за період навчан
ння другу вищу освііту правов
вого, фінаннсово-еконо
омічного або
а
інших сспрямуваньь.
7. Пройти
и військов
ву підгото
овку за ппрограмою підготовки офіцерівв запасу на
н військовій
кафедріі НТУУ «К
КПІ».

8. Проживвати в гурттожитку на території Н
НТУУ «КП
ПІ» (для вссіх іногород
одніх студеентів).

9. Безкош
штовно відввідувати спорткомплеекс НТУУ «КПІ».
«

10. Відпоочивати та оздоровлю
о
ватися на ббазах відпо
очинку НТУ
УУ «КПІ» в Карпатах
х, на Чорноому
морі, наа Київськом
му морі та на березі Д
Дніпра.

11. Творччо розвиваттися та роззважатися в одному із колекти
ивів Центруу культури
и та мистец
цтв
НТУУ ««КПІ».

Та ще багаато-багато іншого!!!!!!
Для зв'язкку з нами зввертайтеся
Тел. кафеддри ( 044)20448430, (093)2043017,
(099)11733512, (098)04
449544
Гур’єва Людмила
Л
Нааумівна
ел. пошта: cpsm@kp
pi.ua.

http:// cpssm.kpi.ua.

