
ПБФ 

 

Відповідальному секретарю 
Приймальної комісії НТУУ “КПІ” 
Литвиненку П. Л. 

 
 

СЛУЖБОВА 
 

Прийом документів на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнем 
підготовки «спеціаліста» та освітньою програмою «магістра» (1 етап) на 
факультеті ПБФ НТУУ «КПІ» відбудеться: 

Дата Час Аудиторія/Корпус 

04.07 14:00-16:00 156-16 

05.07 14:00-16:00 156-16 

06.07 14:00-16:00 156-16 

07.07 14:00-16:00 156-16 

08.07 14:00-16:00 156-16 

   

 

Проведення додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну 
програму підготовки магістра/спеціаліста (1 етап) спеціалізацій «Комп'ютерно-
інтегровані технології виробництва приладів», «Біомедична вимірювальна 
техніка», «Комп'ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки», 
«Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механіки», 
«Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування», 
«Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу», 
«Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і 
діагностики» приладобудівного факультету НТУУ «КПІ» відбудеться: 

11.07.2016 о 900   ауд. 1-201-1 
 

Проведення додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну 
програму підготовки магістра/спеціаліста (1 етап) спеціалізацій «Фотоніка та 
оптоінформатика», «Оптико-електронні інформаційно-вимірювальні системи та 
технології» приладобудівного факультету НТУУ «КПІ» відбудеться: 

11.07.2016 о 900   ауд. 1-201-1 
 

 

Проведення вступного випробування для вступу на освітньо-професійну 
програму підготовки магістра/спеціаліста (1 етап) з іноземної мови на факультеті 
ПБФ НТУУ «КПІ» відбудеться: 

14.07.2016 о 900   ауд. 1-201-1 
 



ПБФ 

 

Проведення вступних випробувань на освітньо-кваліфікаційний рівень 
підготовки «спеціаліста» та освітню програму «магістра» (1 етап) на факультеті 
ПБФ НТУУ «КПІ» відбудеться: 

№ Кафедра Найменування спеціальності 
Корпус / 

аудиторія 

Дата/час 
здачі 

екзамену 

1. Приладобудування  «Комп'ютерно-інтегровані 
технології та системи точної 
механіки» 

318-1 13.07.2016, 

10
00

 

2.  «Інформаційно-вимірювальні 
системи та технології точної 
механіки» 

317-1 13.07.2016, 

13
00

 

3. Виробництва приладів «Комп'ютерно-інтегровані 
технології виробництва 
приладів» 

293-1 13.07.2016, 

8
30

 

4.  «Біомедична вимірювальна 
техніка» 

293-1 13.07.2016, 

12
00

 

5. Приладів та систем 
орієнтації і навігації 

«Комп'ютерно-інтегровані 
технології та системи навігації 
і керування» 

283-1 13.07.2016, 

10
00

 

6. Наукових аналітичних та 
екологічних приладів і 
систем 

«Інформаційно-вимірювальні 
системи та технології 
екологічного моніторингу» 

298-1 13.07.2016, 

10
00

 

7. Приладів і систем 
неруйнівного контролю 

«Комп'ютерно-інтегровані 
технології та системи 
неруйнівного контролю і 
діагностики» 

513-20 13.07.2016, 

10
00

 

8. Оптичних та оптико-
електронних приладів 

«Оптико-електронні 
інформаційно-вимірювальні 
системи та технології» 

710-21 13.07.2016, 

10
00

 

9.  «Фотоніка та 
оптоінформатика» 

710-21 13.07.2016, 

12
30

 

 
 
 

Декан ПБФ    _______________ Г. С. Тимчик 
 (підпис) 

« ____» _____________ 2016 р. 


