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Мета презентації: 

 Ознайомити з основними фактами з історії заснування Київського 

політехнічного інституту; 

 Продемонструвати досягнення видатних випускників КПІ; 

 Проаналізувати вплив цього технічного навчального закладу на 

розвиток культури України; 

 Встановити взаємозв’язок технічної освіти із культурним 

надбанням українського народу. 



Зміст 

 Хронологія подій заснування КПІ 

 Історична цікавинка 

 Трохи про КПІ сьогодні 

 Видатні випускники і студенти КПІ: 

 Сікорський Ігор Іванович; 

 Корольов Сергій Павлович; 

 Забара Станіслав Сергійович; 

 Олег Юрійович Скрипка; 

 Юрій Григорович Каплан. 

 Висновки 

 Використані джерела 

 

 

 

 

 



Хронологія подій заснування КПІ 
 25.11.1896 - прийнято рішення про заснування Київського політехнічного 

інституту; 

 14.03.1897 - цар Микола ІІ своїм указом ухвалив початок будівництва; 

 Березень 1898 р. – обрано місце розташування майбутнього навчального 

закладу, головним архітектором визнано Ієронім Кітнер. 

 30.08.1898 - відбулося урочисте закладання головного інститутського 

корпусу, посаду ректора зайняв Віктор Львович Кирпичов; 

 Вересень 1898 р. – навчання в КПІ розпочали 360 студентів; 

 1899 р. – побудовано перший житловий комплекс для викладачів інституту; 

 Кінець 1901 р. – побудовано всі заплановані корпуси і житлові комплекси; 

 1902 р. – інститут припиняє свою роботу на рік через студентські 

заворушення; 

 1903 р. – відбувся перший випуск, що нараховував 84 учні. 

 

 



Історична цікавинка 

 Коли у 1913 році зоопарк переїхав на своє теперішнє 

місце розташування, трамвайні кондуктори оголошували 

цю зупинку не інакше, як: «Зупинка «Зоопарк». Панове 

студенти, просимо на вихід!» 

 

Київський зоопарк 1905р. 



Трохи про КПІ сьогодні 

 НТУУ "КПІ" є одним з найбільших 

навчальних закладів Європи. У ньому 

навчається майже 25 тисяч студентів, 

аспірантів і докторантів, у тому числі й 

студенти-іноземці з країн близького та 

далекого зарубіжжя.  

 В університеті працюють 19 

факультетів, 9 навчально-наукових 

інститутів, декілька науково-дослідних 

інститутів і наукових центрів. Серед 

викладачів НТУУ "КПІ" – майже 500 

професорів, понад 1300 доцентів.  

 НТУУ "КПІ" є базовою організацією 

Державної інформаційної мережі вищих 

навчальних закладів і інститутів 

Національної академії наук URAN.  

Герб КПІ 

Головний корпус КПІ 



Видатні випускники і 

студенти КПІ 



Сікорський Ігор Іванович (1889-1972) 

 Український та американський 

інженер (авіаконструктор) та 

підприємець з Києва. Творець 

перших в світі: чотиримоторного 

літака «Російський витязь» (1913 

рік), важкого чотиримоторного 

бомбардувальника і 

пасажирського літака «Ілля 

Муромець» (1914 рік). 

 На базі КПІ щорічно проводиться  

конкурс молодих науковців та 

інженерів «Sikorsky Challenge», 

основною метою якого є 

виявлення кращих інноваційних 

проектів. 



Корольов Сергій Павлович (1906-1966) 

 Видатний радянський вчений у 

галузі ракетобудування та 

космонавтики, конструктор. 

Вважається основоположником 

практичної космонавтики. 

Конструктор перших штучних 

супутників Землі і космічних 

кораблів. 

 Сергій Павлович лише перші два 

курси навчався у КПІ, а потім був 

переведений на аеромеханічний 

факультет МВТУ ім. М. Баумана.  



Забара Станіслав Сергійович (1934) 

 Український вчений-кібернетик, 

педагог, організатор виробництва 

обчислювальної техніки, доктор 

технічних наук, професор, 

Заслужений діяч науки і техніки 

України.  

 Станіслав у 1951 році вступив на 

радіотехнічний факультет Київського 

політехнічного інституту. Після 

здобуття вищої освіти у 1956 році 

отримав розподіл у лабораторію 

обчислювальної техніки при Інституті 

математики АН УРСР, де раніше була 

створена перша у Європі 

обчислювальна машина «МЭСМ».  

 



Олег Юрійович Скрипка (1964) 

 Український музикант, вокаліст, 

композитор, лідер гурту «Воплі 

Відоплясова». Завдяки незвичній 

манері співу, оригінальним 

текстам пісень, а також 

відданості слухачеві Олег і 

здобув звання народного 

улюбленця України. 

 Закінчивши у 1986 році 

Радіотехнічний 

факультет Київського 

політехнічного інституту, 

заснував гурт «ВВ». 



Юрій Григорович Каплан (1937-2009)  

 Відомий український поет, 

громадський діяч і голова конгресу 

літераторів України.  

 На долю обдарованого Евтерпового 

сина випало чимало випробувань: 

тяжка праця на будівництві, 

загартування жорстокою 

радянською цензурою, 

переслідування КДБ.  

 Нині в Києві навіть запроваджено 

літературну премію імені 

Ю.Г.Каплана, що носить назву 

«Каплантида».  

 



Висновки 
 Орієнтований на технічні та інженерні спеціальності 

підготовки студентів, відомий, перш за все, як 

провідний університет в галузі комп’ютерних та 

інформаційних технологій, КПІ формує інтелектуальну і 

культурну еліту України – її надію і її майбутнє. Поруч із 

якісними теоретичними знаннями з точних та 

природничих наук, випускники нашого інститут можуть 

похвалитися широким кругозором і непересічним 

рівнем культурного розвитку.  

 Отож, заснування Київського політехнічного інституту 

більш ніж 100 років тому зіграло величезну роль у 

розвитку нашої держави, зокрема у процесі формування 

її сучасної культури. Всесвітньо відомі випускники і 

студенти КПІ – яскраве підтвердження того, що цей 

технічний навчальний заклад не тільки випускає 

кваліфікованих спеціалістів, а й культурно розвинених і 

свідомих громадян  своєї Батьківщини. 
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