
ко
д

Спеціальність

(Освітня програма)

Перелік конкурсних 

предметів за 

держзамовленням 

та за кошти фізичних 

та юридичних осіб

Перелік 

конкурсних 

предметів тільки 

за кошти фізичних 

та юридичних осіб

Ліцензований 

обсяг на 

2020/2021 н.р. 

(денна форма 

навчання)

Ліцензований 

обсяг на 

2020/2021 н.р.

(заочна 

форма 

навчання)

Вартість 

1 року 

навчання 

у 2020 р. 

(денна форма 

навчання)

Вартість 

1 року 

навчання 

у 2020 р. 

(заочна 

форма 

навчання)

141

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка

1 Українська мова і література

175 125 20 690 11 080
2 Математика

3 Фізика або 

іноземна мова

Історія України або 

біологія

144 Теплоенергетика

1 Українська мова і література

50 - 20 690 -
2 Математика

3 Фізика або 

іноземна мова

Історія України або 

біологія

151

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології

1 Українська мова і література

70 15 21 650 11 640
2 Математика

3 Фізика або 

іноземна мова

Історія України або 

біологія

код Спеціальність

(Освітня програма)

Сертифікат ЗНО 

(2017-2020 рр.)

Вступне 

випробування

Вартість 1 

року навчання 

у 2020 р. (денна 

форма навчання)

Вартість 1 

року навчання 

у 2020 р. (заочна 

форма навчання)
за 

держзамовленням 

та за кошти фізичних 

або юридичних осіб

тільки

за кошти фізичних 

або юридичних 

осіб

141

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка

Українська мова і література
Фахове вступне 

випробування

21 690 11 080

144
Теплоенергетика

Українська мова і література
Фахове вступне 

випробування

21 690 -

151

Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології

Українська мова і література
Фахове вступне 

випробування

21 650 11 640

код Спеціальність

(Освітня програма)

Вступне 

випробування

Ліцензований 

обсяг на 

2020/2021 н.р. 

(денна форма 

навчання)

Ліцензований 

обсяг на 

2020/2021 н.р.

(заочна форма 

навчання)

Вартість 1 

року навчання 

у 2020 р. (денна 

форма навчання)

Вартість 1 

року навчання 

у 2020 р. (заочна 

форма навчання)

141

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка

Фахове вступне 

випробування,

Сертифікат ЄВІ

170 140 22680 13760

151

Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології

Фахове вступне 

випробування,

Сертифікат ЄВІ

40 25 23850 14460

ОС «БАКАЛАВР» ОС «МАГІСТР»

Денна форма

3 роки 10 місяців;

1 рік 10 місяців (скорочений 

термін навчання для осіб, що 

здобули ОС "Молодший 

спеціаліст")

Денна форма
1 рік 5 місяців

Заочна форма

4 роки 10 місяців;

2 роки 10 місяців (скорочений 

термін навчання для осіб, що 

здобули ОС "Молодший 

спеціаліст")

Заочна форма
1 рік 5 місяців

Адреса приймальної комісії:
м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 19,
навчальний корпус №1 (кімната 12).

Тел.: +38 (044) 258-42-63, 
+38(044) 527-83-08

E-mail: vstup@nubip.edu.ua


