Кафедра ТЕУ Т і АЕС запрошує до вступу на навчання на 1 та 5 курси
(держзамовлення) всіх бажаючих здобути вищу освіту за спеціальністю 144
«Теплоенергетика» спеціалізацією «Теплоенергетичні установки
теплових і атомних електростанцій».
Кафедра була заснована у 1931 році у складі Теплоенергетичного
факультету, готує інженерів-теплоенергетиків за спеціальністю 144
«Теплоенергетика» спеціалізацією «Теплоенергетичні установки
теплових і атомних електростанцій». З 2016 року згідно закону «Про
вищу освіту» та нових правил прийому проводиться підготовка фахівців з
вищої освіти бакалавр - магістр - доктор філософії.
Студенти денної форми навчання мають можливість отримувати
стипендію.
Іногородні
студенти
забезпечуються
гуртожитком
(гуртожиток №1, 4 КПІ ім. Ігоря Сікорського).
Студенти денної форми навчання мають можливість отримати
військову підготовку та військове звання. Студенти кафедри мають
можливість навчатися або стажуватися за програмою ERASMUS+ в
Німеччині, Польщі, Іспанії, Франції та інших країнах, а також приймати
участь у програмі подвійного диплому.

Студенти вивчають сучасне теплоенергетичне обладнання і його
експлуатацію; проектування, монтаж та ремонт устаткування ТЕС та АЕС;
моделювання теплових, гідравлічних та міцнісних процесів в енергетичних
установках, теплові та атомні електростанції та установки, автоматизовані
системи управління теплоенергетичними процесами, експлуатацію
енергетичного обладнання ТЕС, екологію електростанцій, моделювання в
енергетиці, комп'ютерну графіку: САПР ТЕС та АЕС, AutoCAD,
SolidWorks, AnSYS та ін.
Випускники, що навчаються за спеціалізацією «Теплоенергетичні
установки теплових і атомних електростанцій», проектують та
експлуатують складні енергетичні об'єкти – електричні станції, здійснюють
експлуатацію та керування енергетичними установками, монтаж, ремонт та
наладку енергетичного обладнання промислових підприємств.
Випускники кафедри 100% забезпечуються роботою, вони працюють
на теплових електростанціях, в монтажних та налагоджувальних
організаціях,
ремонтних
підприємствах,
диспетчерських
центрах,
підрозділах, інститутах Академії наук України, приватних компаніях.

Що потрібно для гарантованого вступу на держзамовлення?!
Для здобуття ступеня бакалавра на бюджетній основі необхідно:
 зареєструватися на сайті МОН для здачі ЗНО з фізики (або іноземної мови), математики та української мови та скласти ЗНО з
максимально можливими балами: не нижче 125 балів за правилами вступу;
 успішно закінчити навчання в школі та отримати атестат про повну загальну середню освіту;
 подати заяву в електронному вигляді до єдиної державної електронної бази з питань освіти, де необхідно вказати:
Університет – КПІ ім. Ігоря Сікорського;
Факультет – Теплоенергетичний;
Спеціальність – 144 Теплоенергетика;
Спеціалізація – Теплоенергетичні установки теплових і атомних електростанцій.
Для здобуття ступеня бакалавра на бюджетній основі (навчання триває 3 роки за індивідуальними програмами підготовки) приймаються
особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, незалежно від напряму підготовки та спеціальності, а також:
 склали ЗНО з української мови та літератури;
 пройшли співбесіду у КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка включає завдання з математики та фізики або склали ЗНО з максимально можливими
балами: 100 балів;
 подали заяву в письмовому вигляді в приймальну комісію КПІ ім. Ігоря Сікорського, де необхідно вказати спеціалізацію
«Теплоенергетичні установки теплових і атомних електростанцій» як перший пріоритет!!!
Для здобуття ступеня магістра на бюджетній і контрактній основі за денною та заочною (без відриву від виробництва) формами
навчання приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, а також:
 успішно пройшли вступні випробування по спеціальності;
 склали ЗНО з англійської мови;
 успішно пройшли додаткове вступне випробування (на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю).
На сайті кафедрі http://tes.kpi.ua
Контактні телефони:
відкрито
попередню
реєстрацію
Шелешей Тетяна Вікторівна - відповідальна за прийом
абітурієнтів.
документів на 1 курс - 098-902-64-66;
Детальну інформацію про особливості
Беднарська Інна Станіславівна – відповідальна за
прийому до нашої кафедри можна отримати навчально-виховну роботу – 098-810-60-01;
на нашому сайті.
Сірий Олександр Анатолійович – відповідальний за
прийом документів на 5 курс - 097-926-50-52.
Сайт кафедри: http://tes.kpi.ua/
Наші партнери:

НАША АДРЕСА:
Київ – 56, вул. Політехнічна,6
учбовий корпус №5, тел. 204-80-96
Сайт кафедри: http://tes.kpi.ua/
Сайт факультету: http://tef.kpi.ua/
E-mail кафедри: tes@kpi.ua

