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ВСТУП – ЩО ТАКЕ ECTS?
ECTS (European Credit Transfer System) – це Європейська система
перезарахування кредитів, яка відповідає Болонському процесу, спрямованому на
інтеграцію вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору.
Впровадження елементів ECTS в університетську освіту призводить до:
− підвищення якості вищої освіти та конкурентоспроможності
випускників на Європейському та світовому ринках праці;
− створення системи оцінювання якості освіти студентів, яка адаптована
до європейських стандартів;
− нормативного забезпечення мобільності студентів на принципах ECTS;
− створення української системи кредитного забезпечення навчальних
дисциплін, яка узгоджується з ECTS без радикальних змін існуючої.
В НТУУ «КПІ» впроваджується кредитно-модульна система організації
навчального процесу (КМСОНП), яка є основою ECTS.
Європейська система накопичення кредитів покликана забезпечити
прозорість і зв’язки між різними системами освіти, охоплює всі форми навчання,
дає можливість отримувати різні ступені (бакалавр/магістр), дозволяє надати
студентам кращу можливість вибору вищого навчального закладу тощо.
Ключовими елементами КМСОНП є залікові кредити, як міра трудомісткості
та якості навчальної роботи студента і стимулююча її бально-рейтингова система
оцінювання.
Система залікових кредитів – це система, яка полегшує оцінювання і
порівняння результатів навчання в контексті різних кваліфікацій, програм і умов
навчання. Вона є стандартизованим засобом для порівняння навчання між
різними навчальними програмами.
Таким чином, в системі ECTS–КМСОНП всі навчальні програми виражені в
залікових кредитах, які:
− є системою еквівалентності (обсягу) існуючого навчання;
− даються лише за успішні досягнення у навчанні;
− даються одним вищим навчальним закладом і можуть бути визнані
іншим ВНЗ;
− 60 кредитів є еквівалентом одного навчального року за денною формою
навчання (1 кредит дорівнює 36 годинам навчальної роботи студента).
Українська КМСОНП відповідає вимогам Болонської декларації. НТУУ
«КПІ» розпочав впровадження елементів ECTS-КМСОНП з 1 вересня 2004 року.
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I – НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
А. Назва й адреса
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Україна, 03056, м.Київ, проспект Перемоги, 37
тел. 8 (044) 236-69-13, факс 8 (044) 241-86-38
e-mail post@ntu-kpi.kiev.ua, адреса офіційного сайту www.ntu-kpi.kiev.ua
Територіальне розміщення університету в місті Києві

Б. Академічний календар
У рамках Болонського процесу перший цикл навчання – «бакалаврат»,
другий цикл постбакалаврського навчання – «магістратура» за денною та заочною
формами навчання.
Академічний календар складається з графіка навчального процесу (таблиця).
Навчання на денній формі бакалаврата триває 3 роки 10 місяців, на заочній
формі – 4 роки 5 місяців. Навчальний рік кожного курсу поділений на 2 семестри
(осінній та весняний). Кожний академічний тиждень дорівнює 54 годинам
навчальної роботи студента, тобто 1,5 кредита ECTS.
На перших трьох курсах осінні семестри – 18 тижнів, весняні – 19 тижнів.
Тривалість екзаменаційної сесії – 2 тижні. Таким чином, 1, 3 та 5 семестри мають
30 кредитів, а 2, 4 та 6 семестри – 31,5 кредита.
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На третьому курсі до 41 навчальних тижнів додається 3 тижні виробничої
практики – всього 44 тижні, що дає 66 кредитів.
На четвертому курсі для бакалаврських напрямів, що передбачають захист
дипломних проектів (робіт): сьомий семестр – стандартний (30 кредитів), восьмий
семестр – 28кредитів, які включають: 9 тижнів теоретичного навчання, 1 тиждень
екзаменаційної сесії та 9 тижнів переддипломної практики і дипломного
проектування. Таким чином бакалаврська програма містить 247 кредитів.
Навчання в магістратурі триває 1 рік і 10 місяців, що дорівнює 120 кредитам.
Графік навчального процесу (денна форма навчання)
Місяці
ВЕРЕСЕНЬЛЮТИЙЛИПЕНЬСІЧЕНЬ
КВІТЕНЬ
ТРАВЕНЬ
ЧЕРВЕНЬ
навчальног
ОсвітньоГРУДЕНЬ
БЕРЕЗЕНЬ
СЕРПЕНЬ
о року
кваліфікаційні
рівні
підготовки
Тижні
1
18 19 20 21 22 23
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
52

Курс
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Умовні позначення:
Е - екзамени, К - канікули, П - практика, ДП - дипломне проектування, ДА - державна атестація;
18, 9, 19 – загальна кількість тижнів.

В. Координатори ECTS від університету
Варламов Геннадій Борисович – проректор з науково-педагогічної роботи
тел. 8(044)236-42-52; факс 8(044)241-96-68, e-mail: varlamov@users.ntu-kpi.kiev.ua
З координатором особисто можна зв’язатися:1-й, 3-й вівторок місяця з 16 до
17 години, кожний четвер – з 15 до 17 години, корпус №1, департамент
навчально-виховної роботи.
За відсутності координатора, його обов’язки виконує Мікульонок Ігор
Олегович – заступник проректора, начальник відділу, тел. 8(044)454-96-99, e-mail:
mikulyonok@ntu-kpi.kiev.ua
Г. Загальний опис закладу
На сьогодні НТУУ «КПІ» – провідний технічний університет України, був
відкритий у 1898 році. У складі інституту було чотири відділення: механічне,
інженерне, сільськогосподарське та хімічне. Першим директором був видатний
учений-механік, професор В.Л. Кирпичов.
Упродовж свого існування мав такі назви:
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1898-1918 рр. – Київський політехнічний інститут Імператора Олександра ІІ.
1918-1934 рр. – Київський політехнічний інститут;
1934-1948 рр. – Київський індустріальний інститут;
1948-1968 рр. – Київський ордена Леніна політехнічний інститут;
1968-1992 рр. – Київський ордена Леніна політехнічний інститут ім. 50-річчя
Великої Жовтневої соціалістичної революції;
1992-1995 рр. – Київський політехнічний інститут;
У 1995 р. – Київському політехнічному інституту було надано статус
Національного технічного університету України «КПІ».
За час існування Київського політехнічного інституту на базі його факультетів
та окремих спеціальностей було створено 12 вищих технічних закладів, два заводи
та 9 науково-дослідних інститутів Національної академії наук України.
З університетом було тісно пов’язано життя і діяльність всесвітньо відомих
вчених: Д.І.Менделєєва, І.І.Сікорського, С.П.Корольова, Є.О.Патона і багатьох інших.
Сьогодні в університеті працює близько 2,5 тисяч професорів, доцентів,
викладачів; 1800 наукових співробітників (45 академіків і членів-кореспондентів
академій наук, з них: 245 докторів і 1060 кандидатів наук); навчається 41700
студентів, у тому числі 1500 іноземних громадян із більш ніж 50 країн світу, 500
аспірантів, з яких 80 – громадяни інших держав.
Університет працює і розвивається як кампус, в якому на одній території в
160 гектарів органічно поєднані умови для навчання, заняття спортом,
підвищення рівня культурного, наукового, інтелектуального розвитку та
відпочинку всього 50-тисячного колективу.
НТУУ “КПІ” є національним самоврядним (автономним) державним вищим
навчальним закладом. Здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними
рівнями “бакалавр”, “магістр” згідно з ліцензією АВ № 048905 від 17.07.2006 р.
та сертифікатом про акредитацію на ІV рівні РД-ІV № 119061 від 17.07.2006 р. з
54 напрямів підготовки фахівців відповідно до 27 галузей знань.
Галузі знань, з яких проводиться підготовка фахівців в університеті:
природничі науки; фізико-математичні науки; системні науки та кібернетика;
інформатика та обчислювальна техніка; автоматика та управління; розробка
корисних копалин; металургія та матеріалознавство; машинобудування та
матеріалообробка; енергетика та енергетичне машинобудування; електротехніка
та електромеханіка; електроніка; радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок;
метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології;
авіаційна та ракетно-космічна техніка; хімічна технологія
та інженерія;
біотехнологія; видавничо-поліграфічна справа; інформаційна безпека; мистецтво;
гуманітарні науки; соціально-політичні науки; масова комунікація; право;
економіка і підприємництво; менеджмент і адміністрування; фізичне виховання,
спорт і здоров'я людини.
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Структурні підрозділи університету:
Навчально-наукові
• Інститути (10):
o Навчально-науковий комплекс “Інститут прикладного системного аналізу”;
o Навчально-науковий Інститут телекомунікаційних систем;
o Механіко-машинобудівний інститут;
o Фізико-технічний інститут;
o Інститут енергозбереження та енергоменеджменту;
o Видавничо-поліграфічний інститут;
o Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації;
o Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації;
o Міжгалузевий інститут післядипломної освіти;
o Інститут моніторингу якості освіти.
• Факультети (20):
o Інженерно-фізичний;
o Інженерно-хімічний;
o Хіміко-технологічний;
o Теплоенергетичний;
o Електроенерготехніки та автоматики;
o Інформатики та обчислювальної техніки;
o Міжуніверситетський медико-інженерний факультет;
o Прикладної математики;
o Фізико-математичний;
o Радіотехнічний;
o Зварювальний;
o Авіаційних і космічних систем;
o Електроніки;
o Приладобудівний;
o Лінгвістики;
o Права;
o Соціології;
o Менеджменту та маркетингу;
o Фізичного виховання та спорту;
o Біотехнології та біотехніки;
Відокремлені структурні підрозділи: Славутицька філія (м.Славутич,
Київської області).
Наукові підрозділи. До складу науково-дослідної частини університету
входять: науковi частини 21 факультета, 5 навчально-наукових iнститутiв, 13
науково-дослідних інститутів, 11 науково-дослідних центрів, 1 конструкторське
бюро, орган сертифiкацiї, корпорація «Науковий парк «Київська політехніка».
Підрозділи соціально-побутового забезпечення: студентські гуртожитки,
Центр культури та мистецтв, спортивний комплекс, багатопрофільна поліклініка,
санаторій-профілакторій, бази відпочинку.
Науково-технічна бібліотека.
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Державний політехнічний музей. З часу відкриття – 11.09.98 р. – музей
сформувався як науково-дослідний та культурно-освітній заклад, що проводить
наукову, виховну та просвітницьку роботу у різноманітних формах. Музей налічує 7
залів площею 1090 кв.м., в яких розмістилася експозиція, що складається з 12
тематичних розділів. Крім постійної експозиції в музеї проводяться виставки, а
щорічно – Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання історії техніки».
Д. Процедура допуску до навчання
1. Рівні підготовки та умови фінансування
НТУУ «КПІ» проводить підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними
рівнями «бакалавр» і «магістр».
На освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «бакалавр» приймаються
особи на конкурсній основі, які мають повну загальну середню освіту, згідно з
правилами прийому на перший курс.
На освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «магістр» приймаються особи
на конкурсній основі, які успішно оволоділи освітньо-професійною програмою
вищої освіти на рівні бакалавра і мають відповідні дипломи державного зразка.
Підготовка фахівців в університеті фінансується:
а) за рахунок видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів
(за державним замовленням) – це право мають усі громадяни України;
б) за рахунок пільгових довгострокових кредитів (за контрактом);
в) за рахунок коштів юридичних осіб (за контрактом);
г) за рахунок коштів фізичних осіб (за контрактом).
Понад установлені обсяги прийому на місця, що фінансуються за рахунок
коштів державного бюджету, університет здійснює прийом студентів у межах
чисельності, зумовленої Ліцензією, за контрактом – з оплатою вартості навчання
на підставі договору.
2. Терміни подачі заяв (документів)
Документи для вступу до університету на навчання подаються до
Приймальної комісії за адресою: 03056, Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 16.
Телефони для довідок: 8 (044) 454-96-45, 454-96-46.
Підготовка фахівців здійснюється за такими формами навчання: денна,
заочна, екстернат.
На перший курс приймаються громадяни України, а також особи без
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
У терміни, визначені для подання документів, вступники подають особисто
заяву, в якій вказують напрям підготовки (спеціальність), форму та джерело
фінансування навчання.
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Терміни подачі заяв:
На всі напрями підготовки
На денну форму
навчання

На заочну форму
навчання та екстернат

18 червня – 8 липня

9 липня – 6 серпня

Заочна форма навчання
«Образотворче
мистецтво»,
«Право»
«Видавнича справа
та редагування»
18 червня – 8 липня 18 червня – 18 липня

До заяви додаються:
− документ державного зразка про повну загальну середню освіту;
− медичну довідку за формою 086-У, що дозволяє за станом здоров'я
навчатися за обраним напрямом підготовки;
− 6 фотокарток, розміром 3 х 4 см;
− 2 поштові конверти з маркою;
− паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
− військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);
− документи, що дають право на пільги, встановлені чинним законодавством
України;
− довідку про ідентифікаційний номер;
− відповідні документи Українського центру оцінювання якості освіти
абітурієнт подає за власним бажанням.
3. Вступні випробування та зарахування на курс програми навчання
Вступні випробування як з профорієнтованих так і загальноосвітніх дисциплін
проводяться на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів і
відповідають програмам загальноосвітніх навчальних закладів, а з малюнка,
загальної фізичної підготовки (нормативи) та «Людина і світ» – за програмами,
затвердженими рішенням Приймальної комісії.
Перелік вступних випробувань та систему оцінювання дивитися в «Правилах
прийому…» п. 21.
Терміни проведення вступних випробувань та зарахування:
Денна
форма
навчання
Екзамени
Співбесіди
Зарахування за
держзамовленням
Зарахування на
підставі договору

9 липня –
23 липня
5 липня –
7липня
до 1
серпня
1 серпня –
30 серпня

Форми
навчання
заочна та
екстернат
–––

Заочна форма навчання
«Образотворче
мистецтво»,
«Право»
«Видавнича справа та
редагування»
9 липня – 23 липня
–––

7 та 8
серпня
до 17
серпня
17 серпня –
30 серпня
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5 липня

19 липня

до 1 серпня

до 1 серпня

1 серпня – 30 серпня

1 серпня – 30 серпня

Форми вступних випробувань – екзамени і співбесіди. Екзамени проводяться
для вступників, які поступають на навчання за кошти державного бюджету або за
контрактом; співбесіди проводяться для вступників: старшої школи,
нагороджених медалями; технікумів, коледжів, професійно-технічних навчальних
закладів, які отримали дипломи з відзнакою; системи доуніверситетської
підготовки НТУУ «КПІ», призери університетських олімпіад у 2007 р. та інше.
Зарахування вступників до НТУУ «КПІ» здійснюється за конкурсом на
підставі результатів вступних випробувань, що проводяться з метою визначення
можливості вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми.
До НТУУ "КПІ" без вступних випробувань з урахуванням фахової співбесіди
зараховуються учасники міжнародних, призери (особи, нагороджені дипломами ІІІІ ступеня) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за
умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких перше
(профорієнтоване) вступне випробування є предметом, з якого вони були
учасниками вищезгаданих олімпіад.
Поза конкурсом за умови одержання позитивних оцінок на вступних
випробуваннях зараховуються: діти-сироти, інваліди 1-2 груп, особи, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інше.
За окремим конкурсом зараховуються особи, які мають цільове направлення
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 р. №1159 «Про
підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості» з доповненнями.
Кількість місць, яка відводиться для пільгового прийому, затверджується
рішенням Приймальної комісії.
Більш докладна інформація про умови вступу до НТУУ «КПІ» надається на
стендах Приймальної комісії (корпус №16) або на сайті http://www.ntukpi.kiev.ua/pk/.
4. Лінгвістичні вимоги – вільне володіння українською мовою, а також
російською і англійською мовами.
Більшість навчальних дисциплін в університеті читається українською
мовою, деякі – російською і англійською мовами. Вступники, які не атестовані з
української мови складають випробування з російської мови, крім факультету
лінгвістики і напряму «Видавнича справа та редагування».
5. Інформація щодо фінансових витрат студентів
Для вступників на контрактну форму навчання мінімальна вартість навчання
за рік складає: на денній формі – 10000 гривень, на заочній формі – 6000 гривень.
Витрати на харчування, дозвілля та культурні програми можуть скласти до
10 тисяч гривень на навчальний рік. Вартість обіду в студентській їдальні – від
10 гривень, сніданку та вечері в буфеті – від 15 гривень.
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ІІ – ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
А. Як потрапити до закладу
Університет розташований на правому березі Дніпра майже у центрі міста.
Якщо Ви прибули до Києва, то до НТУУ “КПІ” можна дістатися таким
громадським транспортом:
Від залізничного вокзалу: метро до станції “Політехнічний інститут” або
трамваєм № 1 до зупинки “Польова”.
З аеропорту “Київ” (Жуляни): тролейбусом №22 до зупинки “Індустріальний
міст” і далі трамваями №1, № 3 до зупинки “Польова”.
З аеропорту “Бориспіль” автобусом “Політ” до Південного залізничного
вокзалу і далі метро до станції “Політехнічний інститут”.
Від центрального автовокзалу: тролейбусом до станції метро «Либідська»,
далі метрополітеном до станції «Майдан Незалежності» з пересадкою на станцію
«Хрещатик» і далі до станції «Політехнічний інститут».
Б. Умови та вартість проживання
Усі гуртожитки територіально розташовані компактно в кампусі
університету, який примикає до паркової зони.
На території університету розташовано 20 гуртожитків, в яких проживають
близько 12 тис. студентів, з них 1400 – іноземні студенти. Гуртожитки
студмістечка за призначенням поділяються на 16 гуртожитків для одинаків,
3 сімейні гуртожитки та 1 гуртожиток для компактного проживання іноземців, які
навчаються на підготовчому відділенні.
Гуртожитки для одинаків є коридорного типу та блочного типу. Кімнати
розраховані на проживання 3-4 чоловік. В гуртожитках коридорного типу санвузли та
кімнати з умивальниками розташовані на кожному поверсі в обох кінцях коридору.
Душеві розташовані на першому поверсі. На кожному поверсі знаходяться по дві кухні.
У гуртожитках блочного типу блок складається з двох або п'яти кімнат. В
кожному блоці окремо розташовані санвузол та душеві. У гуртожитках, де блок
складається з п'яти кімнат, кухня знаходиться в блоці, а в інших на кожному поверсі.
Вартість проживання залежить від кількості проживаючих у кімнаті
студентів, тому що за основу береться вартість 1 кв. м жилої площі. Середня
вартість проживання – 25 грн. на місяць для студентів бюджетної форми
навчання, та 60 грн. на місяць для студентів контрактної форми навчання.
У сімейних гуртожитках кімнати зроблені, як однокімнатні квартири.
У кожному гуртожитку є буфети, робочі кімнати, де студенти мають змогу
навчатися, проводити різні культурно-масові заходи та спортивні кімнати для
занять спортом.
На території студентського містечка розташовані: студентська поліклініка,
студентська їдальня на 1000 місць, торгівельно-побутовий центр, аптеки,
11

магазини, кафе, студентські клуби, дитячі та спортивні майданчики, а також
відділення міліції та служби безпеки університету.
В. Порядок поселення до гуртожитків студентів 1-го курсу визначається
відповідним наказом ректора.
Поселення починається з 25 серпня. Для поселення необхідно прибути в день,
зазначений у виклику на навчання і виконати наступне:
1) на підставі паспорту, довідки з деканату та виклику на навчання необхідно
отримати ордер на поселення у завідувача гуртожитком і зареєструватися
у нього та паспортиста гуртожитку (у паспорті повинна стояти відмітка
про виписку з постійного місця проживання). Про місце знаходження
паспортиста можна дізнатися у завідувача гуртожитком.
2) пройти медогляд у студентській поліклініці НТУУ „КПІ” по вул. Янгеля,
18/2 (при собі обов'язково мати довідку з відміткою про проходження
флюорографії).
3) студенти-військовозобов'язані повинні стати на військовий облік у
військово-мобілізаційному
відділі
університету
та
у
відділі
Солом'янського райвійськкомату міста Києва.
4) з ордером, відміткою від лікаря та паспортиста (для військовозобов'язаних
– з відміткою Солом'янського райвійськкомату міста Києва) необхідно
звернутися до завідувача гуртожитком для поселення.
5) у гуртожитку укласти Угоду (Контракт) з дирекцією студмістечка на
проживання у гуртожитку, ознайомитися з „Правилами внутрішнього
розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ „КПІ”, пожежної безпеки
та оплатити за проживання не менше ніж на місяць вперед.
6) отримати перепустку до гуртожитку у завідувача гуртожитком (для цього
необхідно мати дві фотокартки формату 3х4 см).
Г. Здоров’я та відпочинок
Медичне обслуговування студентів здійснюють:
– власна поліклініка, розташована в кампусі університету;
– міська студентська поліклініка (вул. Політехнічна, 25/29);
– санаторій-профілакторій на 300 стаціонарних місць на один заїзд. Це дає змогу
покращити стан здоров’я протягом навчання 3900 студентам університету.
Медичне обстеження проводиться безкоштовно, лікування в санаторіїпрофілакторії – безкоштовне, інші послуги та лікарські препарати – платні.
Студенти можуть придбати медичну страховку цілком добровільно,
звертатись до інших державних, комунальних та приватних медичних закладів
міста для одержання медичної допомоги.
Студенти з особливими потребами можуть звертатися до профспілкового
комітету студентів, студентської ради та ради студмістечка.
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Університет має 4 студентські літні спортивно-оздоровчі табори: «Маяк» (на
Чорному морі), «Глобус» (у Карпатах), «Політехнік» (на Київському морі) та
«Сосновий» (на р. Дніпро). У період зимових канікул студенти відпочивають у
лікувально-оздоровчих закладах у Карпатах. Завдяки цьому протягом року
близько 3000 студентів мають можливість відпочити та оздоровитись.
Д. Умови навчання
1. Бібліотеки
Науково-технічна бібліотека НТУУ «КПІ» – одна з кращих бібліотек країни,
знаходиться в кампусі університету, має 8 поверхів книгосховищ з абонементами,
15 спеціалізованих читальних залів на 1500 місць.
Фонд бібліотеки налічує близько 2,72 млн. примірників, із них 1,5 млн. –
підручники і навчальні посібники, 0,5 млн. примірників вітчизняних та
зарубіжних журналів, в фонді є соціально-економічна, художня література,
література культурології, мистецтва, фізкультури і спорту.
Бібліотека веде міжнародний книгообмін з 25 зарубіжними країнами.
В бібліотеці функціонує локальна комп’ютерна мережа з використанням
інтегрованої бібліотечної програми “ALEPH–500” фірми “Ex-Libris” на 218
підключень. Бібліотечна мережа є складовою частиною університетської мережі
“Освіта” та мережі “URAN”, яка об’єднує технічні університети України.
Також в бібліотеці організовано доступ до електронного каталогу та мережі
Інтернет з метою передачі даних з інформаційним поповненням і розвитку системи
дистанційного навчання в мережі електронних бібліотек, до повнотекстових баз
електронних журналів, таких як EBSCO, бази даних “Ліга – закон” та ін., які
доступні в on-line режимі та на CD-R, це 14 баз даних, 4 з яких – бібліографічні.
Час роботи: абонементи працюють щоденно з 9.00 до 19.00, в суботу – з 9.00
до 17.00, читальні зали працюють з 9.00 до 21.00, в суботу – з 9.00 до 17.00.
Неділя – вихідний.
За два тижні до екзаменаційних сесій і під час сесій читальні зали працюють і
в неділю з 9.00 до 17.00.
В літній період бібліотека працює за спеціальним графіком.
Крім того, на більшості кафедр факультетів, лабораторій, кабінетів є власні
предметні бібліотечки навчальної та навчально-методичної літератури з дисциплін.
2. Навчально-лабораторна база НТУУ «КПІ» має розвинену сучасну
матеріально-технічну базу, яка забезпечує потреби навчально-виховного процесу і
науково-дослідних робіт; є достатньою для подальшого розвитку університету в
напрямку інтеграції в Європейський і світовий освітній простір.
Навчальний процес здійснюється у 29 навчальних корпусах і в Центрі
фізичного виховання і спорту з басейном міжнародного стандарту. Заняття
студентів проводяться в приміщеннях, які включають: 456 аудиторій, 818
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спеціалізованих та навчальних лабораторій, 186 комп’ютерних класів, 55
методичних кабінетів, 46 класів курсового та дипломного проектування.
Рівень оснащення обладнанням і приладами лабораторій, кабінетів і класів
кафедр університету відповідає вимогам акредитації за IV рівнем.
Основу
інформаційної
інфраструктури
університету
становлять
телекомунікаційні мережі, а саме: телефонна та комп’ютерна. До кампусної
мережі підключено 28 навчальних корпусів, науково-технічна бібліотека,
студентська поліклініка. Проводиться робота по модернізації та розвитку
комп’ютерної мережі в студмістечку.
Для надання можливості підрозділам університету участі у міжнародних
навчальних проектах створено власний супутниковий приймальний канал. Зараз
користувачами Інтернету в університеті є більше 100 підрозділів та приблизно 4
тисячі студентів в університеті.
В університеті є сучасна видавничо-поліграфічна база.
Е. Практична інформація про банки, громадський транспорт
Студенти НТУУ “КПІ” отримують стипендію через мережу банкоматів
банків «Надра», «Правекс-Банк», «Укргазбанк», «Експрес-Банк», «Індекс-Банк».
Банк «Надра» – www.nadra.com.ua, тел. 238-84-40, по Україні 8-800-500-09-70
(цілодобово та безкоштовно). Є відділення в 16 корпусі. Банкомати: корпуси 1, 7,
18, гуртожиток 19, студентська поліклініка.
«Правекс-Банк» – www.pravex.com, тел.201-16-61, по Україні 8-800-500-4-500
(цілодобово та безкоштовно). Банкомати: корпуси 4, 7, відділення банку біля
станції метро “Політехнічний інститут” (проспект Перемоги, 28/1).
«Укргазбанк» – www.ukrgasbank.com, тел. 494-46-50. Банкомат: корпус 20.
«Експрес-Банк» www.express.kiev.ua, тел. 8-044-248-85-85, по Україні: 8-800-50777-00 (цілодобово та безкоштовно). Банкомати: корпуси 5, 7, 18, гуртожиток 15.
«Індекс-Банк» www.indexbank.ua, тел. 8-044-238-64-87, вул. О. Гончара, 41,
банкомат: корпус 12.
Проїхати по місту від зупинки «Політехнічний інститут» можливо
тролейбусом № 5, трамваєм № 1, 3, автобусом № 31, метрополітеном та
маршрутними таксі у різних напрямках.
Є. Позапрограмна діяльність і дозвілля
Три студентські організації: Профспілковий комітет студентів університету,
Студентська Рада університету та Студентська Рада студмістечка охоплюють весь
спектр діяльності студентів.
Основне завдання студентських організацій – забезпечити дотримання гідних
умов навчання, проживання та дозвілля студентів. Вони тісно співпрацюють у
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реалізації навчально-наукових програм, соціально-правового захисту студенства,
організації університетських культурологічних і спортивних заходів, розробці та
впровадженні адресних та цільових програм для усього студентства нашого
університету за такими напрямками.
Профспілковий комітет
Студентська рада
Студентська рада
студентів університету
університету
студмістечка
Соціально-правовий захист
Навчальна діяльність
Житлово-побутова
Оздоровлення та лікування
Наукова діяльність
робота
Міжнародна діяльність
Соціально-виховна діяльність
Культурно-спортивна діяльність
Інформаційне забезпечення діяльності
Культурна та спортивна робота також не залишається поза увагою роботи
студентських організацій. Організація та проведення “Дня першокурсника”, Днів
факультетів, КВК, конкурсу “Королева КПІ”, „Містер КПІ”, вечорів відпочинку,
спартакіад з різних видів спорту – це той невеликий перелік заходів, які щорічно
проводяться в університеті.
Численні спортивні секції дозволяють обрати вид спорту за бажанням: важка
атлетика, кікбоксінг, плавання, підводне орієнтування, хокей із шайбою, пауерліфтінг,
волейбол, футбол, баскетбол, спортивна гімнастика, регбі, великий та настільний теніс,
шейпінг, аеробіка, легка атлетика, боротьба, бокс, спортивне орієнтування – дуже
популярні серед студентів КПІ. Стало традиційним проведення студентських
спортивних змагань з різних видів спорту в університеті та студмістечку.
Студентський центр праці здійснює різноманітну допомогу студентам з
питань тимчасового, сезонного та повного працевлаштування.
Для отримання більш детальної інформації про студентське життя в
університеті до ваших послуг:
Профспілковий комітет студентів університету:
Голова – Миронов Володимир Юрійович.
E-mail: studprofkom@ntu-kpi.kiev.ua
Адреса: вул. Борщагівська, 144-а. Тел/факс: (044) 241-86-86, (044) 241-68-49.
Студентська рада університету:
Голова – Тайокін Максим Сергійович.
E-mail: studrada@ntu-kpi.kiev.ua
Адреса: Проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 165, 171-а. Тел, (044) 241-97-00.
Студентська рада студмістечка:
Голова – Гаврушкевич Андрій Юрійович.
E-mail: srs@studprofkom.ntu-kpi.kiev.ua
Адреса: вул. Борщагівська, 144-а, кімн. 8. Тел. (044) 454-90-63.
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