
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

ПРАВИЛ ПРИЙОМУ 

НТУ «ХПІ» В 2020 РОЦІ



Організацію прийому до           

НТУ «ХПІ» та його 

структурних підрозділів 

здійснює 

приймальна комісія



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 

форми навчання (в т.ч. 

абітурієнти за квотою-1)



КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО

Конкурсні предмети для бюджетних КП

закріплені за спеціальностями в Умовах 

прийому до закладів вищої освіти 2020 

року.

Конкурсні предмети для небюджетних КП 

закріплені в Правилах прийому НТУ «ХПІ»



В паперовій формі подають 

заяви лише особи, які:

 мають право на вступ за співбесідою;

 для реалізації права на повторне 

безоплатне здобуття освіти;

 мають атестат старого зразка;

 подають іноземний документ про освіту;

 мають розбіжності у документах в 

прізвищі, імені, даті народження тощо;

 у разі подання заяви після завершення

строків роботи електронних кабінетів;

 у разі технічної неможливості створення 

кабінету або подання заяви.



Вступники до бакалаврату на 

базі ПЗСО  можуть подати

5 заяв

на будь-які спеціальності, 

в будь-які університети  

Кількість заяв на контракт 

не обмежується!!!



8
ВАЖЛИВО! Можливі зміни. 

Слідкуйте за новинами вступної кампанії 2020 року. 



КОНКУРС ТА 

КОНКУРСНИЙ БАЛ

БАКАЛАВРАТ



Конкурс

для вступу до 

бакалаврату на базі 

ПЗСО проводиться за 

кожною спеціальністю 

або галуззю знань

в межах всієї України 

(широкий конкурс) 



Широкий конкурс проводиться за галузями

для спеціальностей галузей знань:
 12 «Інформаційні технології» (крім спеціальності 121 

«Інженерія програмного забезпечення»);

 13 «Механічна інженерія»;

 14 «Електрична інженерія»;

 17 «Електроніка та телекомунікації»;

 21 «Ветеринарна медицина»;

 23 «Соціальна робота»;

 24 «Сфера обслуговування»;

 29 «Міжнародні відносини»;

за міжгалузевими групами:
галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 28 

«Публічне управління та адміністрування», 

спеціальність 051 «Економіка» галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки»; 

за підгалузевими групами:
спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 163 

«Біомедична інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та 

біоінженерія».



Конкурс здійснюється за конкурсними 

пропозиціями.

Для кожної конкурсної пропозиції 

встановлюється максимальний обсяг 

державного замовлення.



Приймаються сертифікати 

ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020

років 

Оцінки з іноземної мови -

лише з сертифікатів  2018, 

2019 та 2020 років 



Перелік конкурсних предметів ЗНО та 

вагових коефіцієнтів



Перелік конкурсних предметів ЗНО та 

вагових коефіцієнтів



Перелік конкурсних предметів ЗНО та 

вагових коефіцієнтів



Перелік конкурсних предметів ЗНО та 

вагових коефіцієнтів



Перелік конкурсних предметів ЗНО та 

вагових коефіцієнтів



Перелік конкурсних предметів ЗНО та 

вагових коефіцієнтів



Формула конкурсного балу:  

2020

2020 році

ВАЖЛИВО! Можливі зміни. 

Слідкуйте за новинами вступної кампанії 2020 року. 



Конкурсний бал помножується 

на додаткові коефіцієнти: 



Мінімальний конкурсний бал (КБ)

для участі в конкурсі або 

переведення на місця 

державного замовлення:

Не менше 125,000

(для вступу на бакалавра на 

основі ПЗСО)

УВАГА!!! Нововведення 2020 року!!!



Інші обмеження 

за конкурсним балом (КБ)

Мінімальний конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО:

140 балів – для спеціальностей галузей знань

28 «Публічне управління та адміністрування» та  

29 «Міжнародні відносини».



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.



ОЧІКУВАНІ ЗМІНИ ЩОДО КОНКУРСУ

Відповідно до закону щодо змін у вищій 

освіті (заонопроект 2299 від 22.10.2019 р.) за 

який проголосував 321 народний депутат:

Введення мотиваційних листів, як 

додаткового інструменту відбору. 

Максимальна вага додаткового балу за 

мотиваційний лист складатиме 1% від 

конкурсного балу. 

Прийом мотиваційних листів та їх оцінка 

буде здійснюватися перед початком сесії 

складання ЗНО.



Шифр 

галузі 

Галузь знань Код спеціальності Назва спеціальності 

10 Природничі науки 101 Екологія 

105 Прикладна фізика та наноматеріали 

12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз 

13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 

132 Матеріалознавство 

133 Галузеве машинобудування 

14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

142 Енергетичне машинобудування 

144 Теплоенергетика 

145 Гідроенергетика 

15 Автоматизація та 

приладобудування 

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

153 Мікро- та наносистемна техніка 

16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія 

162 Біотехнології та біоінженерія 

17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка 

172 Телекомунікації та радіотехніка 

18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 

185 Нафтогазова інженерія та технології 

186 Видавництво та поліграфія 

252 Безпека державного кордону 

ПЕРЕЛІК спеціальностей, 

яким надається особлива підтримка



СПЕЦІАЛЬНІ 

УМОВИ ВСТУПУ

БАКАЛАВРАТ



Мають право на 

зарахування за 

співбесідою:

- Особи, визнані інвалідами війни;

- Чорнобильці – відмінники;

- Інваліди, які неспроможні 

відвідувати ЗВО.



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 2019 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)



Мають право переведення на місця 

держзамовлення, які залишились 

вакантними (у разі, якщо не отримали 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



Для вступників на 1 курс на основі 

ПЗСО в НТУ «ХПІ» 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 та медичних навчальних закладів;

Квота для іноземців



Зарахування на держбюджет  

здійснюється в наступному 

порядку:

- мають право вступу за 

співбесідою; 

- мають право на зарахування за 

квотами;

- за загальним конкурсом



ТЕРМІНИ ТА ДАТИ

БАКАЛАВРАТ



ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання для здобуття ступеня 

БАКАЛАВРА на основі ПЗСО та ЗНО

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання

Вступ на основі результатів ЗНО
Реєстрація електронних 
кабінетів вступників 01 липня
Початок прийому заяв та 
документів -

13 липня

Для здобуття освіти:
1) за держ. замовленням 
та за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб –

13 липня
2) Додаткова сесія (тільки 
на контракт) –

15 жовтня
Закінчення прийому заяв 
для вступників, які 
вступають тільки на основі 
сертифікатів ЗНО

22 липня о 18:00

1) за держ. замовленням 
та  за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб –

22 липня о 18:00
2)Додаткова сесія (тільки 
на контракт) –

до 17:00,
13 листопада



ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання для здобуття ступеня 

БАКАЛАВРА на основі ПЗСО та ЗНО

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання

Вступ на основі результатів ЗНО
Оприлюднення списку 
рекомендованих до 
зарахування вступників, які 
вступають на основі ЗНО, 
творчих конкурсів та 
вступних іспитів -

1) за держ. замовленням 

– 27 липня до 12:00
2) за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб –

до 12:00, 01 серпня

1) за держ. замовленням 

– 27 липня до 12:00
2) за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб –

до 12:00, 01 серпня
3) додаткова сесія (тільки 
на контракт) до 23.11.2020

Виконання вимог до 
зарахування вступниками, 
які вступають на основі 
ЗНО, творчих конкурсів та 
вступних іспитів -

за держ. замовленням –

31 липня до 18:00

1) за держ. замовленням 

– 31 липня до 18:00
2) додаткова сесія (тільки
на контракт) до 26.11.2020

Зарахування вступників - 1) за держ. замовленням 

01 серпня до 12:00
2) за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб –

до 29 вересня

1) за держ. замовленням 

01 серпня до 12:00
2) за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб –

до 05 серпня
3) додаткова сесія (тільки 
на контракт) до 27.11.2020



ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання для здобуття ступеня 

БАКАЛАВРА на основі ПЗСО

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання

Переведення на вакантні місця

Переведення на вакантні
місця державного 
замовлення осіб, які
зараховані на навчання за 
кошти фізичних та/або
юридичних осіб

до 08 серпня



БАКАЛАВРАТ
(на основі молодшого 

спеціаліста)



Конкурсний відбір для здобуття ступеня

бакалавру на основі молодшого спеціаліста 

(старші курси «2 – 4 курс» або 

на 1 курс скороченої форми навчання) 

здійснюється за результатами вступних

випробувань:

- у формі ЗНО з української мови і літератури (П1);

- фахового випробування (П2);

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2

- та для спеціальності 051 «Економіка», галузей 

знань 07 «Управління та адміністрування», 

28 «Публічне управління та адміністрування» 

ЗНО з математики (математики або історії України 

для небюджетних конкурсних пропозицій) (П3).

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3 



У 2020 році приймаються сертифікати 

зовнішнього незалежного оцінювання

2017 – 2020 років

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



Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та 
документів 13 липня 

Закінчення прийому заяв 
та документів 22 липня о 1800

Проведення фахових 
вступних випробувань 23–30 липня

Зарахування вступників 

1) за держ. замовленням –

01 серпня до 1200

2) за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб –
до 

29 вересня

до 29 вересня

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання для здобуття ступеня 

БАКАЛАВРА на основі ОКР молодшого спеціаліста



ВСТУП ДО

МАГІСТРАТУРИ



Подача заяв через 

е-кабінети

для вступників у 

магістратуру після

бакалаврату. 

УВАГА!!! Нововведення 2020 року!!!

Вступники можуть подати

5 заяв



Єдиний вступний іспиту (ЄВІ) з 

іноземної мови за технологією ЗНО

для вступу на всі спеціальності крім: 

011 "Освітні, педагогічні"; 

017 "Фізична культура і спорт".

Іспит з іноземної мови в НТУ «ХПІ»

При вступі на основі дипломів 

магістра та спеціаліста для здобуття

«другої» освіти та для пільгових

категорій



Конкурсний бал при вступі до 

магістратури:

де КБ – конкурсний бал;

П1 – оцінка єдиного 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 (від 0 до 20 балів).

КБ = П1+П2+П3



Таблиця переведення позитивної оцінки 

фахового вступного випробування або оцінки за 

захисту дипломної роботи (проекту) для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра та бакалавра на 

основі молодшого спеціаліста в шкалу 100-200 (П2)

Шкала оцінювання 

60-100

(фахового 

вступного 

випробування)

Переведення в 

шкалу 100-200

(для доданку П2 

конкурсного 

балу)

60 100

61 102,5

62 105

63 107,5

64 110,0

65 112,5

66 115,0

67 117,5

68 120,0

69 122,5

70 125,0

71 127,5

72 130,0

73 132,5

74 135,0

75 137,5

76 140,0

77 142,5

78 145,0

79 147,5

80 150,0

Шкала оцінювання 

60-100

(фахового 

вступного 

випробування)

Переведення в 

шкалу 100-200
(для доданку П2 

конкурсного балу)

81 152,5

82 155,0

83 157,5

84 160,0

85 162,5

86 165,0

87 167,5

88 170,0

89 172,5

90 175,0

91 177,5

92 180,0

93 182,5

94 185,0

95 187,5

96 190,0

97 192,5

98 195,0

99 197,5

100 200



Для вступу на магістра осіб, які отримали 

диплом бакалавра:
- у іншому ЗВО (ВНЗ);

- на іншому факультеті НТУ “ХПІ”;

- за іншою спеціальністю;

- за іншою освітньою програмою.

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.



ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання для здобуття ступеня 

МАГІСТР

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма навчання

Реєстрація вступників для 
складання єдиного вступного 
іспиту:

з 06 травня до 03 червня, 18:00

Складання додаткових
фахових вступних
випробувань для вступників, 
що вступають за іншою
спеціальністю:

з 06 травня по 29 травня

Реєстрація електронних 
кабінетів вступників: з 01 липня



ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання для здобуття ступеня 

МАГІСТР

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма навчання

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
вступний іспит з іноземної
мови в НТУ «ХПІ»:

01 липня

Подача документів на 
бюджет і контракт (на основі 
результатів ЄВІ):

- з 05 липня по 22 липня
- з 05 липня по 23 липня (для 
спеціальностей 011 "Освітні, 
педагогічні" та 017 "Фізична культура і 
спорт").

Фахові вступні випробування: з 05 липня по 26 липня



ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання для здобуття ступеня 

МАГІСТР

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма навчання

Оприлюднення списку 
рекомендованих: до 05 серпня

Виконання вимог до 
зарахування (бюджет): до 10 серпня, 18.00 

Зарахування (бюджет): до 11 серпня, 12.00 

Зарахування (контракт): до 27 серпня

Додаткова сесія на навчання
за кошти фізичних та 
юридичних осіб (за всіма
спеціальностями окрім 011 
"Освітні, педагогічні" та 017 
"Фізична культура і спорт"):

з 01 вересня по 30 листопада



ЛИЦЕНЗОВАНІ 

ОБСЯГИ

БАКАЛАВРАТ ТА

МАГІСТРАТУРА



ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ 
для підготовки БАКАЛАВРІВ



ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ 
для підготовки БАКАЛАВРІВ



ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ 
для підготовки БАКАЛАВРІВ



ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ 
для підготовки БАКАЛАВРІВ



ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ 
для підготовки БАКАЛАВРІВ



ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ 
для підготовки БАКАЛАВРІВ



ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ 
для підготовки МАГІСТРІВ



ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ 
для підготовки МАГІСТРІВ



ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ 
для підготовки МАГІСТРІВ



ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ 
для підготовки МАГІСТРІВ



ВСТУП ДО

АСПІРАНТУРИ ТА 

ДОКТОРАНТУРИ



Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів
з 13 січня по 24 січня

з 08 червня по 03 липня

Вступні випробування з 01 вересня по 10 вересня

Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників 11 вересня

Зарахування вступників 

1) за державним замовленням –

до 15 вересня,

2) за кошти фізичних та юридичних осіб –

до 15 вересня,

3) поза аспірантурою –

до 27 листопада

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
при вступі на навчання для здобуття ступеня 

доктора філософії

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.



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 3х4 см

Вступ на навчання для здобуття ступеня 

доктора філософії приймаються особи, які здобули 

ступінь магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста. 



Конкурсний відбір для здобуття ступеня доктора 

філософії здійснюється за результатами вступних 

випробувань у формі вступних іспитів із:

- спеціальності (С)

- іноземної мови (І) (англійської, німецької, французької)

- філософії (Ф)

Конкурсний бал (Б) = 0,5 · С + 0,3 · І + 0,2 · Ф

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



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 із спеціальності
 вищі результати вступних випробувань із іноземної мови
 статті у виданнях, які включені до наукометричних базах Scopus
або Web of Science
 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



Етапи вступної кампанії Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів з 18 травня по 29 травня

Робота відбіркової комісії з 01 червня по 30 червня

Зарахування на бюджет/контракт до 20 грудня

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
при вступі на навчання для здобуття ступеня 

доктора наук

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)



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 

 список опублікованих наукових праць 

 витяг із засідання кафедри та вченої ради факультету/інституту 

про рекомендацію до вступу

 особовий листок

 автобіографію

 дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см

Анотація вступника містить:

- актуальність теми
- наукові результати
- 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



Шифр Спеціальність
Аспірантура

Докторантура
Денна вечірня

011 Освітні, педагогічні науки 1 4

032 Історія та археологія 2

033 Філософія 5

054 Соціологія 2

073 Менеджмент 4 2

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

2

101 Екологія 2

113 Прикладна математика 5

122 Комп’ютерні науки 5 2

123 Комп'ютерна інженерія 6

131 Прикладна механіка 6 2 1

132 Матеріалознавство 2 1

133 Галузеве машинобудування 1 2

136 Металургія 1

План прийому на 2020 (бюджет)



Шифр Спеціальність
Аспірантура

Докторантура
Денна Вечірня

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

9 1

142 Енергетичне машинобудування 1

143 Атомна енергетика 1

144 Теплоенергетика 2

151
Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

2 1

152
Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка

4 2

161 Хімічні технології та інженерія 10 4 1

171 Електроніка 1 2

172 Телекомунікації та радіотехніка 1

181 Харчові технології 1

255 Озброєння та військова техніка 1

273 Залізничний транспорт 2

ВСЬОГО 70 25 9

План прийому на 2020 (бюджет)



Дякую за увагу!

НТУ «ХПІ», У2, ауд.106

вул. Кирпичова, 2,

Харків, 61002

Адреса

+380 (57) 707-66-34

+380 (73) 707-66-34

Телефон

www.kpi.kharkov.ua

vstup.kpi.kharkov.ua

events.kpi.kharkov.ua

Ми Online


