ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ВСТУПНИКА НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ МАГІСТРА
ЗБІР СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ
НАВЧАННЯ СТОСОВНО ТОЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПО ВСТУПУ
ВІДБУДЕТЬСЯ 23.06.2017 р. о 1200 в 504 ауд.
1. Прийом студентів на підготовку ступеня магістра здійснюється за
результатами конкурсного відбору.
2. Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів
для вступників на навчання за ступенем магістра проводиться у наступні
терміни*:
Дати
І хвиля
ІІ хвиля
Прийом
документів 03 липня — 07 липня 24 липня — 04 серпня
(подання заяв):
2017 року
2017 року
Вступні
випробування 08 липня — 15 липня 05 серпня — 11 серпня
(фахові, з іноземної мови та
2017 року
2017 року
додаткові):
07.07.2017 р. 1400
Додаткове
випробування
(для тих, хто вирішив змінити
(консультація)
фах)*
08.07.2017 р. 1000
Випробування
мови*

з

іноземної

Фахове
випробування
на
спеціалізацією «Радіозв'язок і
оброблення сигналів»*
Фахове
випробування
на
спеціалізацією
«Радіосистемна інженерія»*
Фахове
випробування
на
спеціалізацією «Радіотехнічні
інформаційні технології»*

(іспит)
07.07.2017 р. 1000
(консультація)
10.07.2017 р. 0900
(іспит)
10.07.2017 р. 1400
(консультація)
11.07.2017 р. 1000
(іспит)
11.07.2017 р. 1400
(консультація)
12.07.2017 р. 1000
(іспит)
12.07.2017 р. 1400
(консультація)
13.07.2017 р. 1000
(іспит)
13.07.2017 р. 1000
(консультація)
14.07.2017 р. 1000
(іспит)

Фахове
випробування
на
спеціалізацією
«Інтелектуальні технології
мікросистемної
радіоелектронної техніки»*
* - ДАТИ КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ІСПИТІВ МОЖУТЬ БУТИ ЗМІНЕНІ.
Слідкуйте за оголошеннями в корпусі, на сайті факультету та в
соціальних мережах

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Заяву на вступ можна подавати на всі
спеціалізації факультету (включаючи заочну форму навчання) попередньо
вказавши пріоритетність.
Результати конкурсних заходів атестаційні комісії оголошують у
наступний день після проведення відповідних випробувань.
Визначення і оголошення остаточних інтегральних рейтингів
вступників, надання рекомендацій до зарахування та зарахування студентів
за підсумками конкурсного відбору здійснюється з урахуванням
нижчезазначеного:
 атестаційні комісії визначають і оголошують інтегральні рейтинги
вступників до 14 години 12 серпня 2017 року;
 термін оприлюднення рейтингового списку вступників із
зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного
замовлення: не пізніше 12 години 14 серпня 2017 року;
 зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору
проводиться до 19 серпня (за державним замовленням) та до 22
серпня (за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб).
4. Вступники 4 липня 2017 року о 1200 в 504 ауд. ОСОБИСТО
подають до приймальної комісії факультету заяву на ім’я ректора КПІ ім.
Ігоря Сікорського в паперовій формі, у якій вказують спеціальність
(спеціалізацію) та форму навчання, а також інші документи, встановлені
Приймальною комісією університету:
 паспорт (оригінал і копію);
 ідентифікаційний код (оригінал і копію);
 військовий документ для чоловічої статі (оригінал і копію);
 диплом бакалавра (оригінал і копію);
 додаток до диплому (оригінал і копію);
 шість фотокарток 3*4.
5. Вступник має можливість пред’явити оригінали та копії документів,
які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, патенти тощо) до
атестаційної комісії (кімната 300-17 Адаменко Юлії Федорівні) в період з
3 по 7 липня 2017 року з 1000 до 1400 для нарахування додаткових балів.
6. Атестаційною комісією факультету проводиться розрахунок Вашого
рейтингу за формулою:
RI = RA + 2Ф + І,
де RA – академічний рейтинг студента;
Ф – чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування;
І - чисельний еквівалент оцінки з випробування з іноземної мови.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської
мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English

Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language
Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання
вступного іспиту з іноземної мови.
Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим
балом.
Чисельний еквівалент оцінки визначається за наступною шкалою:
A – 5 балів;
B – 4,5 балів;
C – 4 бали;
D – 3,5 балів;
E – 3 бали;
F – 0 балів, вступник виключається з конкурсного відбору.
Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною
комісією на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів
щодо творчих досягнень вступника.
RA = RA + RT ,
де: RA – академічна складова,
RT – складова творчих досягнень.
Академічна складова (RA) академічного рейтингу вступника
визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в
додатку до диплому.
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал
вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
Складова творчих досягнень (RT) академічного рейтингу вступника
визначається з урахуванням рівня результативності відповідного досягнення
та кількості цих досягнень.

де: ri – ранг творчого досягнення (згідно з таблицею);
ni – кількість творчих досягнень j-го рівня.
Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під
час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 3;

Значення рангів творчих досягнень
Результати творчої роботи студента*

Рівень
результативності та
вагові коефіцієнти
Університетський
r1 = 0,5

Стаття в університетській збірці наукових праць,
публікація доповіді у збірці праць конференції,
призове місце на конкурсі наукових робіт студентів
університету
(факультету),
розроблення
інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних
ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний
документ України на об’єкт інтелектуальної
власності.
Стаття у всеукраїнському науковому журналі,
Всеукраїнський
публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської
r2 = 1
конференції, участь у всеукраїнській виставці з
експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді
з фаху, отримання охоронного документа України на
об’єкт інтелектуальної власності або заявка на
закордонне патентування.
Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках
Міжнародний
наукових праць, участь у міжнародних виставках,
r3 = 2
конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на
всеукраїнському рівні цих заходів, отримання
закордонного патенту.
* - Враховуються лише друковані праці;
- Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт rj
поділяється на їх кількість.
- Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх
тематика відповідає спеціальності на яку проводиться набір
(відповідність визначається атестаційною комісією факультету та/або
підкомісіями за відповідними спеціальностями).
7. Апеляції приймаються лише в день оголошення результатів вступних
випробувань (конкурсного відбору). Розгляд апеляційних заяв проводять
голови атестаційних підкомісій, в разі незгоди вступників – голови
атестаційних комісій, а при незгоді з цими рішеннями – Приймальна комісія
КПІ ім. Ігоря Сікорського, рішення якої є остаточним.
За додатковою інформацією можна звертатися до Адаменко Юлії
Федорівни (кім. 300-17) та Шульги Аліни Вікторівни (кім. 309-17).

