
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

ПРАВИЛ ПРИЙОМУ 

НТУ «ХПІ» В 2019 РОЦІ



Організацію прийому до           

НТУ «ХПІ» та його структурних 

підрозділів здійснюють 

приймальні комісії

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019



ПОДАЧА ЗАЯВ

БАКАЛАВРАТ

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



Вступники для здобуття 

ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої 

освіти (ПЗСО)

подають заяви тільки в 

електронній формі як на денну, 

так і на заочну форму навчання

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



В паперовій формі подають заяви 

лише особи, які:

 мають право на вступ за співбесідою;

 мають право на вступ за вступними іспитами 

та/або квотою 1;

 мають атестат старого зразка;

 подають іноземний документ про освіту;

 мають розбіжності у документах в прізвищі, 

імені, даті народження тощо

Всі інші категорії вступників (скорочена форма, 

старші курси, 5 курс) подають заяви тільки в 

паперовій формі.

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



Вступники до бакалаврату на базі

ПЗСО  можуть подати

7 заяв на 4 спеціальності

до будь-якої кількості університетів

Кількість заяв на контракт 

не обмежується

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



КОНКУРС ТА 

КОНКУРСНИЙ БАЛ

БАКАЛАВРАТ

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



Конкурс для вступу до бакалаврату на базі

ПЗСО проводиться за кожною 

спеціальністю в межах всієї України

(широкий конкурс)

Для спеціальностей галузей знань:
 07 «Управління та адміністрування»;

 12 «Інформаційні технології» (крім спеціальності 

121 «Інженерія програмного забезпечення);

 13 «Механічна інженерія»;

 14 «Електрична інженерія»;

 17 «Електроніка та телекомунікації»;

 23 «Соціальна робота»;

 24 «Сфера обслуговування»

Широкий конкурс проводиться за галузями

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



Конкурс здійснюється за

конкурсними пропозиціями

Для кожної конкурсної пропозиції 

встановлюється максимальний 

обсяг державного замовлення

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО

Конкурсні предмети закріплені за 

спеціальностями в Умовах прийому 

до закладів вищої освіти 2019 року

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



Приймаються сертифікати ЗНО 

2017, 2018 та 2019 років 

Оцінки з іноземної мови - лише з 

сертифікатів  2018 та 2019 року 

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



Формула конкурсного балу:  

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А

де П1, П2 – оцінка з першого та другого предметів;

П3 – оцінка з третього предмету або творчого 

конкурсу;

А – середній бал атестата

Вагові коефіцієнти:

К1, К2, К3 - не менше 0.2 кожний;

К4 не більше 0.1;

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ

КОНКУРСНІ 

ПРЕДМЕТИ ЗНО ТА 

КОЕФІЦІЄНТИ



ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ

101 Екологія Інженерна екологія біологія
хімія або 

географія
0,35 0,3 0,25 0,1

145 Гідроенергетика Гідроенергетика математика
фізика або 

іноземна мова
0,2 0,4 0,3 0,1

263 Цивільна безпека Охорона праці математика
фізика або 

іноземна мова
0,4 0,3 0,2 0,1

274 Автомобільний транспорт
Автомобілі та автомобільне 

господарство
математика

фізика або 

іноземна мова
0,4 0,25 0,25 0,1

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Локомотиви та локомотивне 

господарство 
математика

фізика або 

іноземна мова
0,4 0,25 0,25 0,1

математика
фізика або 

іноземна мова

математика
фізика або 

іноземна мова

математика

математика

математика

фізика або 

іноземна мова

фізика або 

іноземна мова

фізика або 

іноземна мова

фізика або 

іноземна мова

математика
фізика або 

іноземна мова

математика
фізика або 

іноземна мова

Спеціальність

142
Енергетичне 

машинобудування

132 Матеріалознавство

133

Теплоенергетика

141

К
о

д

273

Галузеве машинобудування

Електроенергетика,електротех

ніка та електромеханіка

Електроенергетика

Електроніка

144

131 Прикладна механіка

Промислова та комунальна 

теплоенергетика. Енергетичний 

Залізничний транспорт

Електромеханіка

Електропривод, мехатроніка та 

робототехніка

171

математика

Електроніка

Конкурсна пропозиція 

(освітня програма)

Прикладна механіка

Прикладне матеріалознавство, 

новітні технології та 

комп'ютерний дизайн матеріалів

Галузеве машинобудування

Енергетика

Атестат        

не більше 

0,1

Точність К до 0,01. Сумма К1+К2+К3+К4=1,0

К1 

(укр.мова) 

не менше 

0,2

К2        

(другий ЗНО)          

не менше 0,2

К3          

(третій ЗНО) 

не менше 0,2

Другий 

предмет 

ЗНО

Третій 

предмет 

ЗНО

0,4

0,10,20,350,35

0,10,30,30,3

0,10,250,25

математика
фізика або 

іноземна мова

0,10,20,40,3

0,10,30,350,25

0,10,250,30,35

0,10,250,350,3

0,10,250,250,4

0,10,20,30,4



ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ

0,5 0,2 0,2 0,1

0,3 0,35 0,25 0,1

0,3 0,3 0,3 0,1

153
Мікро- та наносистемна 

техніка
Мікро- та наносистемна техніка математика

фізика або 

іноземна мова
0,2 0,35 0,35 0,1

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ

0,3 0,3 0,3 0,1

Технології переробки нафти, 

газу і твердого палива 
математика

хімія або 

біологія
0,3 0,3 0,3 0,1

0,2 0,6 0,2 0

0,25 0,2 0,45 0,1

185
Нафтогазова інженерія та 

технології
Видобування нафти і газу математика

хімія або 

географія
0,3 0,3 0,3 0,1

біологія
хімія або 

математика

математика
хімія або 

біологія

фізика або 

іноземна мова

математика
хімія або 

біологія

математика
хімія або 

біологія

математика
фізика або 

іноземна мова

математика
фізика або 

іноземна мова

Спеціальність

К
о

д

113 Прикладна математика
Комп'ютерне та математичне 

моделювання

161 Хімічні технології та інженерія

162

122 Комп’ютерні науки

Біотехнології та біоінженерія

181 Харчові технології

105

Технології органічних речовин, 

харчових добавок та 

Хімічні технології та інженерія

Біотехнології та біоінженерія 

(промислова біотехнологія, 

фармацевтична біотехнологія )

Технології жирів, продуктів 

бродіння і виноробства

Прикладна фізика та 

наноматеріали

Конкурсна пропозиція 

(освітня програма)

Прикладна фізика та 

наноматеріали для енергетики, 

Комп'ютерні науки. 

Моделювання, проектування та 
математика

Атестат        

не більше 

0,1

Точність К до 0,01. Сумма К1+К2+К3+К4=1,0

К1 

(укр.мова) 

не менше 

0,2

К2        

(другий ЗНО)          

не менше 0,2

К3          

(третій ЗНО) 

не менше 0,2

Другий 

предмет 

ЗНО

Третій 

предмет 

ЗНО

0,10,30,3 0,3



ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Економіка математика
іноземна мова 

або географія
0,5 0,2 0,2 0,1

061 Журналістика Медіа-комунікації

Облік, аудит і оподаткування   математика
іноземна мова 

або географія
0,5 0,2 0,2 0,1

Фінанси і банківська справа математика
іноземна мова 

або географія
0,5 0,2 0,2 0,1

Менеджмент організацій і 

адміністрування
математика

іноземна мова 

або географія
0,5 0,2 0,2 0,1

Міжнародний бізнес математика
іноземна мова 

або географія
0,5 0,2 0,2 0,1

Менеджмент підприємств та 

організацій
математика

іноземна мова 

або географія
0,5 0,2 0,2 0,1

Маркетинг математика
іноземна мова 

або географія
0,5 0,2 0,2 0,1

Товарознавство і торговельне 

підприємництво
математика

іноземна мова 

або географія
0,5 0,2 0,2 0,1

Міжнародні економічні 

відносини
іноземна мова

географія або 

математика
0,5 0,2 0,2 0,1

Спеціальність

292
Міжнародні економічні 

відносини

К
о

д

Економіка

075 Маркетинг

Облік і оподаткування

073 Менеджмент

051

Фінанси, банківська справа та 

страхування
072

071

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність
076

Конкурсна пропозиція 

(освітня програма)

Атестат        

не більше 

0,1

Точність К до 0,01. Сумма К1+К2+К3+К4=1,0

К1 

(укр.мова) 

не менше 

0,2

К2        

(другий ЗНО)          

не менше 0,2

К3          

(третій ЗНО) 

не менше 0,2

Другий 

предмет 

ЗНО

Третій 

предмет 

ЗНО



ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

122 Комп’ютерні науки Системи штучного інтелекту математика
фізика або 

іноземна мова

0,2 0,5 0,2 0,1

0,2 0,5 0,2 0,1

125 Кібербезпека Кібербезпека математика
фізика або 

іноземна мова
0,2 0,5 0,2 0,1

0,2 0,5 0,2 0,1

0,2 0,5 0,2 0,1

0,2 0,5 0,2 0,1

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

113 Прикладна математика Інтелектуальний аналіз даних              математика
фізика або 

іноземна мова
0,2 0,5 0,2 0,1

121
Інженерія програмного 

забезпечення

Інженерія програмного 

забезпечення 
математика

фізика або 

іноземна мова
0,2 0,5 0,2 0,1

Комп’ютерні науки та 

інтелектуальні системи
математика

фізика або 

іноземна мова
0,2 0,5 0,2 0,1

0,2 0,5 0,2 0,1

124 Системний аналіз Системний аналіз і управління                   математика
фізика або 

іноземна мова
0,2 0,5 0,2 0,1

126
Інформаційні системи та 

технології

Програмне забезпечення 

інформаційних систем 
математика

фізика або 

іноземна мова
0,2 0,5 0,2 0,1

186 Видавництво та поліграфія
Інформаційні технології в 

медіаіндустрії 
математика

фізика або хімія, 

або іноземна 

мова

0,3 0,35 0,25 0,1

математика
фізика або 

іноземна мова

математика
фізика або 

іноземна мова

математика
фізика або 

іноземна мова

математика
фізика або 

іноземна мова

математика
фізика або 

іноземна мова

математика
фізика або 

іноземна мова

Спеціальність

152
Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка

К
о

д

122 Комп’ютерні науки

151
Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка

Телекомунікації та радіотехніка

Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології

Телекомунікації та 

радіотехніка

Комп’ютерні науки

172

123 Комп'ютерна інженерія

Сучасне програмування, 

мобільні пристрої та 

комп'ютерні ігри

Прикладна комп'ютерна 

інженерія

Конкурсна пропозиція 

(освітня програма)

Атестат        

не більше 

0,1

Точність К до 0,01. Сумма К1+К2+К3+К4=1,0

К1 

(укр.мова) 

не менше 

0,2

К2        

(другий ЗНО)          

не менше 0,2

К3          

(третій ЗНО) 

не менше 0,2

Другий 

предмет 

ЗНО

Третій 

предмет 

ЗНО



ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Фізична культура і спорт біологія творчий конкурс 0,25 0,4 0,25 0,1

Германські мови та літератури 

(переклад включно). Перша - 

англійська.  

іноземна мова
історія України 

або  географія
0,2 0,5 0,2 0,1

Прикладна та комп'ютерна 

лінгвістика
іноземна мова

історія України 

або  географія
0,2 0,5 0,2 0,1

053 Психологія Психологія математика
біологія або 

іноземна мова
0,3 0,3 0,3 0,1

Соціологія управління математика

історія України 

або іноземна 

мова

0,3 0,2 0,4 0,1Соціологія054

Спеціальність

К
о

д

035 Філологія

Фізична культура і спорт017

Конкурсна пропозиція 

(освітня програма)

Атестат        

не більше 

0,1

Точність К до 0,01. Сумма К1+К2+К3+К4=1,0

К1 

(укр.мова) 

не менше 

0,2

К2        

(другий ЗНО)          

не менше 0,2

К3          

(третій ЗНО) 

не менше 0,2

Другий 

предмет 

ЗНО

Третій 

предмет 

ЗНО



Конкурсний бал множиться на 

додаткові коефіцієнти: 

Регіональний: 1,02 – Харків

Галузевий: 1,02 для заяв з пріоритетом 1,2

поданих на природничо-математичні та 

інженерно-технічні спеціальності (Додаток 2 

до Умов прийому до ЗВО в 2019 році «Перелік 

спеціальностей, що користуються 

особливою підтримкою»)

Сільський: 1,02 для осіб, зареєстрованих у 

сільських населених пунктах та здобули 

ПЗСО у сільських школах у рік вступу (1,05 –

для спеціальностей, що користуються 

особливою підтримкою)

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



ОЛІМПІАДИ ( +20 до ЗНО !!! )

Для абітурієнтів, які вступають на

спеціальності, яким надається особлива

підтримка.

Олімпіади проходять у два тури.

Учасникам, які перемогли у другому (очному) 

турі нараховується до 20 додаткових балів з 

одного конкурсного предмету.

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

ПЕРЕЛІК спеціальностей, яким надається особлива підтримка

БАКАЛАВРАТ



СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ 

ВСТУПУ

БАКАЛАВРАТ

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



Мають право на зарахування за 

співбесідою:

- Особи, визнані інвалідами війни,

- Чорнобильці – відмінники,

- Інваліди, які неспроможні відвідувати ЗВО

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



Мають право складати вступні 

іспити замість ЗНО:

 учасники бойових дій, у тому числі ті, які проходять 

військову службу (крім військовослужбовців строкової 

служби), особи визнані постраждалими учасниками 

Революції Гідності, особи з інвалідністю внаслідок війни;

 особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 

2018 року;

 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 

особи з їх числа; 

 особи, які мають відповідні захворювання (сумісний наказ 

МОН та МОЗ 2016 року);

 громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну 

середню освіту за кордоном (тільки на контракт)

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



Мають право переведення на місця 

держзамовлення, які залишились 

вакантними (у разі, якщо не 

отримували рекомендації на бюджет):

 особи, що мали право на зарахування за квотою-1, але не 

пройшли за конкурсом;

 діти з сімей загиблих військовослужбовців;

 інваліди І та ІІ групи, діти-інваліди до 18 років;

 діти учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, 

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

 діти шахтарів, що мають не менш 15 років стажу;

 внутрішньо переміщені особи, діти з багатодітних сімей;

 всі вступники на спеціальності, яким надається особлива 

підтримка

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



Для вступників на 1 курс на основі

ПЗСО встановлюються квоти:

Квота 1: Для прийому вступників, що мають право на 

вступ на основі вступних іспитів

Квота 2: Для осіб, які проживають на тимчасово окупованій 

території України (для уповноважених навчальних закладів)

Квота 3: частина держзамовлення, наданого за кошти 

місцевого бюджету, яка може бути використана для прийому 

осіб, які здобули освіту в навчальних закладах на території 

відповідного регіону

Квота 4: частина держзамовлення для першочергового 

зарахування до вищих педагогічних навчальних закладів;

Квота для іноземців

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



Зарахування на держбюджет  

здійснюється в наступному порядку:

- мають право вступу за співбесідою; 

- мають право на зарахування за квотами;

- за загальним конкурсом

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



ТЕРМІНИ ТА ДАТИ

БАКАЛАВРАТ
ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019



ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ЗАЯВ та ДОКУМЕНТІВ:

- на основі сертифікатів ЗНО

з 10.07 до 18.00, 22.07

- на основі вступних іспитів або співбесіди

З 10.07 до 18.00, 16.07

Для вступу на 1 курс денної  форми 

навчання

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ:

- творчі конкурси (в т.ч. спортивні нормативи):

з 01.07 по 10.07 бюджет

з 11.07 по 22.07 контракт

- з конкурсних дисциплін:

з 17.07 по 22.07

СПІВБЕСІДИ:

з 17.07 по 19.07

Вступ на 1 курс денної форми 

навчання (продовження)

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



Рейтинговий список вступників із зазначенням 

рекомендованих оприлюднюється

до 18.00, 26.07.18

Вступники, які рекомендовані до зарахування на 

бюджет, повинні надати оригінали документів 

до 18:00, 31.07.18

На контракт – не раніше 12:00, 01.08.18

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



ЗАРАХУВАННЯ на бюджет:

не пізніше 12:00, 1 серпня

ЗАРАХУВАННЯ на контракт:

до 24 вересня

ПЕРЕВЕДЕННЯ на вакантні місця зарахованих на 

контракт:

до 09 серпня

Вступ на 1 курс денної форми 

навчання (продовження)

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



Прийом заяв 

на бюджет на основі ЗНО: з 10 по 22 липня

на бюджет на основі вступних іспитів: з 10 по 16 липня

на контракт: з 10 липня до 8 серпня

Вступні іспити

на бюджет: з 17 по 22 липня

на контракт: з 9 по 21 серпня

Зарахування

на бюджет: до 12:00, 1 серпня

на контракт: до 22 серпня

Для вступу на 1 курс заочної форми навчання

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



Вступ на старші курси (2 – 4 курс) або

на 1 курс скороченої форми навчання 

відбувається за результатами фахових 

вступних випробувань

Зарахування на бюджет на старші курси або

на скорочену форму навчання
відбувається за умови вступу 
на споріднену в межах галузі спеціальність або на 
спеціальності, яким надається особлива підтримка

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



ДЛЯ ВСТУПУ НА СТАРШІ КУРСИ ТА 

СКОРОЧЕНУ ФОРМУ:

ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ (бюджет, контракт):

з 10.07 до 18.00, 22.07

ФАХОВІ ВИПРОБУВАННЯ:

з 23.07 до 30.07

ЗАРАХУВАННЯ на бюджет:

до 01.08

ЗАРАХУВАННЯ на контракт:

до 24.09

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

БАКАЛАВРАТ



ВСТУП ДО

МАГІСТРАТУРИ
ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019



Єдиний вступний іспиту (ЄВІ) з іноземної мови за 

технологією ЗНО для вступу на спеціальності 

галузей знань:

 05 "Соціальні та поведінкові науки";

 06 "Журналістика";

 07 "Управління та адміністрування"; 

 12 "Інформаційні технології" (крім спеціальності 121 

«Інженерія програмного забезпечення»);

 28 "Публічне управління та адміністрування";

 29 "Міжнародні відносини" 

Реєстрація вступників для складання єдиного 

іспиту починається 13 травня і закінчується о 18.00 

03 червня. 

Основна сесія – 02 липня

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

МАГІСТРАТУРА



Перелік спеціальностей НТУ «ХПІ» вступ на які 

здійснюється через ЄВІ (ЗНО з іноземної мови)

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

МАГІСТРАТУРА

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ

12 "Інформаційні 

технології"

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

05 "Соціальні та 

поведінкові науки"
Економіка

061 06 "Журналістика" Журналістика Медіа-комунікації

Облік, аудит і оподаткування   

Фінанси і банківська справа

Менеджмент організацій і 

адміністрування

Міжнародний бізнес 

Менеджмент підприємств та 

організацій

Маркетинг

Товарознавство і торговельне 

підприємництво

29 "Міжнародні відносини"
Міжнародні економічні 

відносини

Галузь знань

07 "Управління та 

адміністрування"

Конкурсна пропозиція 

(освітня програма)

Комп'ютерні науки. 

Моделювання, проектування та 

комп'ютерна графіка

051

Фінанси, банківська справа та 

страхування
072

071

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність
076

075 Маркетинг

Облік і оподаткування

073 Менеджмент

122 Комп’ютерні науки

Спеціальність

292
Міжнародні економічні 

відносини

К
о

д

Економіка



Перелік спеціальностей НТУ «ХПІ» вступ на які 

здійснюється через ЄВІ (ЗНО з іноземної мови)

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

МАГІСТРАТУРА

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

122 Комп’ютерні науки Системи штучного інтелекту

125 Кібербезпека Кібербезпека 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Комп’ютерні науки та 

інтелектуальні системи

124 Системний аналіз Системний аналіз і управління                   

126
Інформаційні системи та 

технології

Програмне забезпечення 

інформаційних систем 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

053 Психологія Психологія

281
28 "Публічне управління та 

адміністрування"

Публічне управління та 

адміністрування
Адміністративний менеджмент

12 "Інформаційні 

технології"

12 "Інформаційні 

технології"

05 "Соціальні та 

поведінкові науки"

Комп’ютерні науки

123 Комп'ютерна інженерія

Сучасне програмування, 

мобільні пристрої та 

комп'ютерні ігри

Прикладна комп'ютерна 

інженерія

Соціологія управлінняСоціологія054

122 Комп’ютерні науки



Конкурсний бал при вступі до магістратури:

де КБ – конкурсний бал;

П1 – оцінка єдиного фахового вступного іспиту з іноземної 

мови (ЄВІ) або іспиту з іноземної мови (від 100 до 200 балів);

П2 – оцінка фахового вступного випробування або оцінка 

захисту  дипломної роботи / проекту (від 100 до 200 балів);

П3 – середній бал документа про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень):

за шкалою від 0 до 20 балів для галузей 05, 06, 07, 12, 28, 29;

за шкалою від 100 до 200 балів в інших випадках (та для 121 

спеціальності).

КБ = П1+П2+П3

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

МАГІСТРАТУРА



Для вступу на магістра осіб, які отримали 

диплом бакалавра:
- у іншому ЗВО (ВНЗ),

- на іншому факультеті НТУ “ХПІ”,

- на іншій кафедрі,

- за іншою спеціальністю

у формулі визначення конкурсного балу 

оцінка з захисту дипломної роботи (проекту) 

бакалавра замінюється на оцінку 

випробування за фахом

Бакалаври мають право вступати на іншу 

спеціальність за умови проходження 

додаткового вступного випробування

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

МАГІСТРАТУРА



Терміни вступної компанії для спеціальностей, вступ

на які здійснюється через ЄВІ (ЗНО з іноземної мови)

(денна та заочна форма навчання):

ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ на бюджет і контракт:

з 10 липня по 23 липня

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ:

з 05 липня по 26 липня

ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ (для зазначених галузей):

з 02 липня

ОПРИЛЮДНЕННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ:

до 05 серпня

ВИКОНАННЯ ВИМОГ ДО ЗАРАХУВАННЯ:

до 18.00, 10 серпня

ЗАРАХУВАННЯ (бюджет):

до 12.00, 11 серпня

ЗАРАХУВАННЯ (контракт):

до  13  вересня

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

МАГІСТРАТУРА



Терміни вступної компанії за всіма формами освіти

крім спеціальностей вступ на які здійснюється без

ЄВІ (ЗНО з іноземної мови) (денна та заочна форма):

ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ на бюджет і контракт:

з 10 липня по 06 серпня

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ:

з 08 серпня по 16 серпня

ОПРИЛЮДНЕННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ:

до 19 серпня

ВИКОНАННЯ ВИМОГ ДО ЗАРАХУВАННЯ:

до 18.00, 21 серпня

ЗАРАХУВАННЯ (бюджет):

до 12.00, 22 серпня

ЗАРАХУВАННЯ (контракт):

до  13  вересня

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019

МАГІСТРАТУРА



ЛИЦЕНЗОВАНІ 

ОБСЯГИ

БАКАЛАВРАТ ТА

МАГІСТРАТУРА

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019



НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ

101 Екологія Інженерна екологія 100 25 25 30 35 5

145 Гідроенергетика Гідроенергетика 55 10 25 5

263 Цивільна безпека Охорона праці 20 10 15 20 5

274 Автомобільний транспорт
Автомобілі та автомобільне 

господарство
30 30 20 40 30 10

860 390 435 330 168 107

Повна форма

21135

3770

25110

Спеціальність

132 Матеріалознавство

133

К
о

д

Галузеве машинобудування

131 Прикладна механіка

Конкурсна пропозиція 

(освітня програма)

Прикладна механіка

Матеріалознавство

Галузеве машинобудування

Скорочена 

форма

Ліц. обсяг

Ліц. 

обсяг 

Денне

Ліц. обсяг

Ліц. 

обсяг 

Денне

1 курс

Ліц. 

обсяг 

Заочне

1 рік, 4 міс.

33100150230

34100200345

15204080

1 рік, 9 міс.

5 курс

Ліц. 

обсяг 

Заочне



НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Локомотиви та локомотивне 

господарство 
10 10 10 5

1455 0 250 338 0 87

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ

20 18

153
Мікро- та наносистемна 

техніка
Мікро- та наносистемна техніка 40 25 20 30

357 45 40 170 18 16

Повна форма

2011870

Спеціальність

142
Енергетичне 

машинобудування

Теплоенергетика

141

К
о

д

113 Прикладна математика

273

Електроенергетика,електротех

ніка та електромеханіка

Електроенергетика

Електроніка

Комп'ютерне та математичне 

моделювання

144

122 Комп’ютерні науки

Промислова та комунальна 

теплоенергетика. Енергетичний 

Залізничний транспорт

Електромеханіка

Електропривод, мехатроніка та 

робототехніка

171

105

Електроніка

Прикладна фізика та 

наноматеріали

Конкурсна пропозиція 

(освітня програма)

Енергетика

Прикладна фізика та 

наноматеріали для енергетики, 

Комп'ютерні науки. 

Моделювання, проектування та 

Скорочена 

форма

Ліц. обсяг

Ліц. 

обсяг 

Денне

Ліц. обсяг

Ліц. 

обсяг 

Денне

1 курс

Ліц. 

обсяг 

Заочне

1 рік, 4 міс.

53020145

10352085

495

143070275

133520115

208040

90210

10202020

63087

1 рік, 9 міс.

5 курс

Ліц. 

обсяг 

Заочне

330



НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ

40 15

Технології переробки нафти, 

газу і твердого палива 
50 30 5 70 15 5

25 5

40 20

185
Нафтогазова інженерія та 

технології
Видобування нафти і газу 95 45 35

998 185 22 349 124 47

3450

Повна форма

Спеціальність
К

о
д

161 Хімічні технології та інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

181 Харчові технології

Технології органічних речовин, 

харчових добавок та 

Хімічні технології та інженерія

Біотехнології та біоінженерія 

(промислова біотехнологія, 

фармацевтична біотехнологія )

Технології жирів, продуктів 

бродіння і виноробства

Конкурсна пропозиція 

(освітня програма)

Скорочена 

форма

Ліц. обсяг

Ліц. 

обсяг 

Денне

Ліц. обсяг

Ліц. 

обсяг 

Денне

1 курс

Ліц. 

обсяг 

Заочне

1 рік, 4 міс.

2213417483

203580

25120

40170

1 рік, 9 міс.

5 курс

Ліц. 

обсяг 

Заочне



НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Економіка 240 95 90 25

061 Журналістика Медіа-комунікації 25 25

Облік, аудит і оподаткування   150 100 60 100

Фінанси і банківська справа 125 30 35 25

Менеджмент організацій і 

адміністрування
165 50 25 30

Міжнародний бізнес 140 35 50 25

Менеджмент підприємств та 

організацій
190 50 60 40

Маркетинг 240 60 65 25

Товарознавство і торговельне 

підприємництво
30 65 30

Міжнародні економічні 

відносини
60 10

1400 430 0 475 325 0

Повна форма

Спеціальність

292
Міжнародні економічні 

відносини

К
о

д

Економіка

075 Маркетинг

Облік і оподаткування

073 Менеджмент

051

Фінанси, банківська справа та 

страхування
072

071

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність
076

Конкурсна пропозиція 

(освітня програма)

Скорочена 

форма

Ліц. обсяг

Ліц. 

обсяг 

Денне

Ліц. обсяг

Ліц. 

обсяг 

Денне

1 курс

Ліц. 

обсяг 

Заочне

1 рік, 4 міс. 1 рік, 9 міс.

5 курс

Ліц. 

обсяг 

Заочне



ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

122 Комп’ютерні науки Системи штучного інтелекту 48 2

7

2

125 Кібербезпека
Кібербезпека (Інноваційний 

кампус)
10 10

4

5

238 18 50 209 52 33

64

12630

65

5

20

27

1 рік, 9 міс.

5 курс

Ліц. 

обсяг 

Заочне

103835

10

35 20 2

10511568

Скорочена 

форма

Ліц. обсяг

Ліц. 

обсяг 

Денне

Ліц. обсяг

Ліц. 

обсяг 

Денне

1 курс

Ліц. 

обсяг 

Заочне

1 рік, 4 міс.
Конкурсна пропозиція 

(освітня програма)

Сучасне програмування, 

мобільні пристрої та 

комп'ютерні ігри (Інноваційний 

кампус)

Прикладна комп'ютерна 

інженерія

172

123 Комп'ютерна інженерія

30

Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка

Телекомунікації та радіотехніка

Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології

Телекомунікації та 

радіотехніка

Спеціальність

152
Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка

К
о

д

151

Повна форма



ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

113 Прикладна математика Інтелектуальний аналіз даних              88 29 8

121
Інженерія програмного 

забезпечення

Інженерія програмного 

забезпечення (Інноваційний 

кампус)
135 20 20

Комп’ютерні науки та 

інтелектуальні системи  

(Інноваційний кампус)
45 40

20

124 Системний аналіз
Системний аналіз і управління 

(Інноваційний кампус)      
60 30

126
Інформаційні системи та 

технології

Програмне забезпечення 

інформаційних систем 

(Інноваційний кампус)
50 10 10

186 Видавництво та поліграфія
Інформаційні технології в 

медіаіндустрії 
50

623 0 0 209 20 43

580195

1 рік, 9 міс.

5 курс

Ліц. 

обсяг 

Заочне

Скорочена 

форма

Ліц. обсяг

Ліц. 

обсяг 

Денне

Ліц. обсяг

Ліц. 

обсяг 

Денне

1 курс

Ліц. 

обсяг 

Заочне

1 рік, 4 міс.
Конкурсна пропозиція 

(освітня програма)

Комп’ютерні науки

Спеціальність
К

о
д

122 Комп’ютерні науки

Повна форма



ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи 20 80

Фізична культура і спорт 50 10

Менеджмент спортивно-

оздоровчої діяльності
20

Германські мови та літератури 

(переклад включно). Перша - 

англійська.  
80 25 35

Прикладна та комп'ютерна 

лінгвістика
60 25

053 Психологія Психологія 75 25 15 15

Соціологія управління 40

Соціологічне забезпечення 

економічної діяльності
20

281
Публічне управління та 

адміністрування
Адміністративний менеджмент 20 80

305 50 10 155 175 0

6236 1118 807 2235 882 333

Повна форма

Соціологія054

Спеціальність

К
о

д

035 Філологія

Фізична культура і спорт017

Конкурсна пропозиція 

(освітня програма)

Скорочена 

форма

Ліц. обсяг

Ліц. 

обсяг 

Денне

Ліц. обсяг

Ліц. 

обсяг 

Денне

1 курс

Ліц. 

обсяг 

Заочне

1 рік, 4 міс. 1 рік, 9 міс.

5 курс

Ліц. 

обсяг 

Заочне



ВСТУП ДО

АСПІРАНТУРИ ТА 

ДОКТОРАНТУРИ

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019



АСПІРАНТУРА

Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється 

в аспірантурі НТУ «ХПІ» за очною (денною, вечірньою) та 

заочною формою навчання та поза аспірантурою.

Зарахування іноземців здійснюється упродовж року.

ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ :

Терміни подачі документів (бюджет, контракт):

з 14 січня по 25 січня
з 24 червня по 12 липня

вступні випробування:
з 02 вересня по 11 вересня

зарахування на бюджет:
до 13 вересня

зарахування на контракт:

до 30 вересня
зарахування поза аспірантурою:

до 25 листопада 

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019



Вступ на навчання для здобуття ступеня 

доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь 

магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. 

До приймальної комісії вступник подає:

- заяву в паперовій формі (бюджет / контракт/ поза аспірантурою)

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство

- копію диплома і додатка

- записку про співбесіду керівника із вступником

- список наукових праць та наукових здобутків (або реферат)

- витяг із засідання кафедри та вченої ради 

факультету/інституту про рекомендацію до вступу в 

аспірантуру

- особовий листок

- автобіографію

- дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см

АСПІРАНТУРА

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019



Вступний іспит з іноземної мови повинен відповідати 

рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти.

Вступник звільняється від іспиту з іноземної мови, якщо 

має сертифікати не нижче рівня B2:

TOEFL, International English Language Testing System, Cambridge

English Language Assessment, TestDaF, DELF DALF

Вступні випробування складаються з вступного іспиту із:

- спеціальності

- іноземної мови (англійської, німецької, французької)

- філософії

АСПІРАНТУРА

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019



Вступники, які на час вступу до аспірантури склали кандидатські

іспити з іноземної мови та/або філософії звільняються від

відповідних вступних іспитів до аспірантури, і їм зараховуються

оцінки кандидатських іспитів.

КОНКУРСНИЙ БАЛ

Б = 0,5 · С + 0,3 · І + 0,2 · Ф,

де Б – конкурсний бал

С – бал вступного іспиту із спеціальності

І – бал вступного іспиту з іноземної мови

Ф – бал вступного іспиту з філософії
АСПІРАНТУРА

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019



ПРЕДМЕТНІ КОМІСІЇ

Для проведення випробувань створюються відповідні

предметні комісії.

До складу предметних комісій включаються кандидати наук та

доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за

спеціальністю та відповідають за виконання освітньо-наукової

програми.

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть

включатися також особи, які не мають наукового ступеня і

вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною

мовою.

Для здобуття ступеня доктора філософії не допускається вступ

поза конкурсом

АСПІРАНТУРА

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019



ЗАРАХУВАННЯ НА ДЕРЖБЮДЖЕТ

При вступі в аспірантуру зарахування на держбюджет здійснюється:
- за конкурсним балом від більшого до меншого
- при однаковому конкурсному балі право першочергового зарахування   

отримують особи, які мають:
 вищі результати вступних випробувань зі спеціальності
 вищі результати вступних випробувань з іноземної мови
 статті у виданнях, які включені до наукометричнихбазах Scopusабо WebofScience
 призери Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт
 патенти на винахід або на корисну модель
 статті у наукових фахових виданнях України
 призери регіональних конкурсів наукових студентських робіт
 статті у наукових періодичних виданнях інших держав
 участь у міжнародних конференціях
 участь у вітчизняних конференціях
 середній бал з виписки до диплому спеціаліста або магістра

Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням призначається науковий керівник 
зі складу наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем

АСПІРАНТУРА

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019



ВСТУП ДО ДОКТОРАНТУРИ

До приймальної комісії вступник подає:

- заяву в паперовій формі (бюджет / контракт)
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство
- копію документа державного зразка про здобутий ступінь доктора 
філософії або кандидата наук
- анотацію дисертаційного дослідження (2-4 стр.) 
- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену 
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим 
працівником НТУ «ХПІ», із згодою бути науковим консультантом в разі 
його вступу до докторантури
- список опублікованих наукових праць 
- витяг із засідання кафедри та вченої ради факультету про 
рекомендацію до вступу в докторантуру
- особовий листок
- автобіографію
- дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см

ДОКТОРАНТУРА

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019



АНОТАЦІЯ ВСТУПНИКА МІСТИТЬ:

- актуальність теми

- наукові результати, що очікуються

- очікуване практичне значення одержаних результатів

- попередній зміст дисертації

- розгорнутий план роботи над дисертацією

- ступінь готовності дисертаційного дослідження

- запланована апробація результатів дослідження

- впровадження результатів дослідження, що планується

ДОКТОРАНТУРА

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019



СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ

ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ (бюджет, контракт):

з 20 травня по 30 травня

РОБОТА ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ:

з 03 червня по 28 червня

ЗАРАХУВАННЯ на бюджет:

до 20 грудня

ЗАРАХУВАННЯ на контракт:

до 20 грудня

ДОКТОРАНТУРА

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019



РОБОТА ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ

ТА ПОДАННЯ ВИСНОВКІВ ВЧЕНІЙ РАДІ

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до 
подання документів подає кафедрі анотацію дисертаційного  дослідження, 
в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг 
наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених 
досліджень до захисту.

Відбіркова комісія заслуховує наукові доповіді вступників і визначає 
можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає 
висновки (рейтинговий список) на розгляд вченої ради НТУ «ХПІ».

До складу відбіркової комісії включаються
- проректор з наукової роботи
- вчений секретар
- завідувач аспірантури
- доктори наук з відповідної спеціальності (не менш двох)

ДОКТОРАНТУРА

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ 

2019



Дякую за увагу!

НТУ «ХПІ», У2, ауд.106

вул. Кирпичова, 2,

Харків, 61002

Адреса

+380 (57) 707-66-34

Телефон

vstup.kpi.kharkov.ua

Ми Online


