
 

Затверджено Правила прийому до Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут» в 2016 році.  

 
Правилами прийому визначено: 

 перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), які 
подаються при вступі; 

 профільні та непрофільні конкурсні предмети; 
 мінімальна кількість балів у сертифікатах ЗНО з профільних і непрофільних 

конкурсних предметів для допуску до участі в конкурсі; 
 вагові коефіцієнти, на які домножаються оцінки ЗНО і середній бал 

документа про повну загальну середню освіту, переведений у 200-бальну 
шкалу, при обчисленні конкурсного бала абітурієнта; 

 величину додаткового балу  
за особливі успіхи призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових предметів та призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 
або за успішне закінчення підготовчих курсів НТУУ «КПI» при вступі на    
природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності. 
 
Відзначимо, що, як і у попередні роки, для більшості природничо-

математичних та інженерно-технічних спеціальностей НТУУ "КПI" 
профільними конкурсними предметами є математика та фізика (кількість балів у 
сертифікатах ЗНО з цих предметів повинна бути не меншою 100 за умови, що 
хоча б одна з цих оцінок – не менша 140), а непрофільним конкурсним 
предметом є українська мова і література (кількість балів у сертифікаті ЗНО з 
цього предмету повинна бути не меншою 100). 

 
Конкурсний бал вступника на природничо-математичні та інженерно-

технічні спеціальності, де профільними конкурсними предметами є математика та 
фізика, обчислюється за наступною формулою: 

КБ 0,35  (ОМ)
 

0,35  (ОФ) 0,2  (ОУ)
 

0,05  (А 200 ) 0,05  (БОУ),
 де    

(ОМ)  – результат ЗНО з математики,   
(ОФ)   – результат ЗНО з фізики,  
(ОУ)   – результат ЗНО з української мови і літератури,

 

(А 200 )  – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в 200-
бальну шкалу, 

(БОУ) – бал за особливі успіхи призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових предметів та призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України,  який 
визначено у розмірі 200:  (БОУ) =200, 

 або 
  бал за успішне закінчення підготовчих курсів НТУУ «КПI», величина якого не 

перевищує 200 і дорівнює результату підсумкової атестації (РПА) слухача 
системи довузівської підготовки НТУУ «КПІ», що обчислюється за формулою: 

   (БОУ) = (РПА) 
max

200S

S
  , 

де  S – сума оцінок, отриманих слухачем на планових атестаційних контрольних заходах, 
maxS  – максимальна сума оцінок, яку можна отримати на цих заходах. 

  


