ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ (ІНФІЗ)

ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ (ІМІТ)
т. (057) 707-63-81

ЕКОЛОГІЯ

Інженерна екологія та техніка захисту навколишнього середовища.............................................(д+сф/з)
Інженерна екологія (магістратура)..................................................................................................................(д/з)

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Автоматизоване моделювання технічних систем............................................................................................(д)
Гідропневмоавтоматика нафтогазового устаткування...........................................................................(д+сф)
Інженерія логістичних систем.......................................................................................................................(д+сф)
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика.......................................................(д+сф/з)
Металорізальні верстати та системи........................................................................................................(д+сф/з)
Технології автоматизованого виробництва......................................................................................................(д)
Інструментальне виробництво.....................................................................................................................(д+сф)
Інтегровані технології машинобудування.....................................................................................................(д/з)
Обладнання та технології ливарного виробництва.............................................................................(д+сф/з)
Обладнання та технології обробки тиском............................................................................................(д+сф/з)
Зварювання та споріднені процеси та технології....................................................................................(д+сф)
Стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції (магістратура).........................................(д)

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів...........................................(д+сф/з)
Нові функціональні матеріали та нанотехнології....................................................................................(д+сф)

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Автомобілі та трактори................................................................................................................................(д+сф/з)
Транспортні засоби високої прохідності...........................................................................................................(д)
Машини і механізми нафтогазових промислів............................................................................................(д/з)
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні,
меліоративні машини і обладнання........................................................................................................(д+сф/з)
Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв...........................................................(д+сф/з)
Обладнання хімічних виробництв і підприємств
будівельних матеріалів (магістратура)...........................................................................................................(д/з)
Обладнання переробних і харчових виробництв (магістратура)............................................................(д/з)
Автоматизовані та роботизовані технологічні коиплекси в машинобудуванні...........................(д+сф/з)
Мехатронні системи транспортних засобів................................................................................................(д+сф)

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА

Гідроенергетика...................................................................................................................................................(д/з)

т. (057) 707-60-58

ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ

Інженерія радіоелектронних систем...........................................................................................................(д+сф)
Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики і
медицини............................................................................................................................................................(д+сф)

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Інформаційні технології проектування.........................................................................................................(д/з)
Проектування, створення та аналіз комп'ютерних систем...........................................................................(д)
Геометричне моделювання та графічні інформаційні технологі...............................................................(д)
Комп'ютерне моделювання процесів та систем (магістратура)...................................................................(д)
Комп'ютерна механіка............................................................................................................................................(д)
Комп'ютерне моделювання теплових та механічних процесів...................................................................(д)
Інтелектуальні та робототехнічні системи........................................................................................................(д)

МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА

Мікро- та наносистемна техніка для сонячної енергетики................................................................(д+сф/з)

ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ (ІХТІ)
ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

т. (057) 707-69-78

Хімічні технології неорганічних речовин .....................................................................................................(д/з)
Хімічні технології органічних речовин..........................................................................................................(д/з)
Технічна електрохімія .................................................................................................................................(д+сф/з)
Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів ............................................(д+сф/з)
Технології переробки нафти, газу і твердого палива................................................................................(д/з)
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів.......................................(д+сф/з)
Хімічні технології синтетичних і природних полімерів та еластомерів..........................................(д+сф/з)
Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить................................................................(д/з)
Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі...........................................(д)
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів.................................................................(д/з)
Інтеграція технологічних процесів, програмне забезпечення енергоефективності............................(д)

БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

Промислова біотехнологія................................................................................................................................(д/з)
Фармацевтична біотехнологія.............................................................................................................................(д)

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Охорона праці.......................................................................................................................................................(д/з)

Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел....................................................................................(д/з)
Технології продуктів бродіння і виноробства..............................................................................................(д/з)

Автомобілі та автомобільне господарство.............................................................................................(д+сф/з)

Видобування нафти і газу.....................................................................................................................................(д)

ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ (ІЕЕЕ)
т. (057) 707-65-86; (057) 707-68-98

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Електричні станції............................................................................................................................................(д+сф)
Електричні системи і мережі......................................................................................................................(д+сф/з)
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії...................................................(д+сф/з)
Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка...................................................................(д+сф/з)
Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології.........................................................................(д)
Електричні машини......................................................................................................................................(д+сф/з)
Електричні апарати .....................................................................................................................................(д+сф/з)
Електропобутова техніка............................................................................................................................(д+сф/з)
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод ...........................................................(д+сф/з)
Мехатроніка та робототехніка ......................................................................................................................(д+сф)
Електричний транспорт .............................................................................................................................(д+сф/з)
Відновлювані джерела енергії та техніка і електрофізика високих напруг .................................(д+сф/з)
Нетрадиційні та відновлювані джерала енергії (магістратура)...................................................................(д)
Техніка і електрофізика високих напруг (магістратура)................................................................................(д)
Технології кібербезпеки в електроенергетиці.............................................................................................(д/з)

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Енергогенеруючі технології та установки.....................................................................................................(д/з)
Комп’ютерна інженерія турбомашин.................................................................................................................(д)
Газотурбінні установки і компресорні станції (магістратура).......................................................................(д)
Двигуни внутрішнього згоряння...............................................................................................................(д+сф/з)
Експлуатація, діагностування та організація ремонту
двигунів внутрішнього згоряння..................................................................................................................(д+сф)
Кріогенна та холодильна техніка..............................................................................................................(д+сф/з)
Турбіни (магістратура)............................................................................................................................................(д)

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Промислова та комунальна теплоенергетика.......................................................................................(д+сф/з)
Теплові процеси в енергетичному обладнанні...............................................................................................(д)
Енергетичний менеджмент та енергоефективність............................................................................(д+сф/з)

ЕЛЕКТРОНІКА

Промислова електроніка............................................................................................................................(д+сф/з)
Біомедична електроніка....................................................................................................................................(д/з)

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Локомотиви та локомотивне господарство...........................................................................................(д+сф/з)

НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ (ЕММБ)
ЕКОНОМІКА

т. (057) 707-68-46; (057) 707-68-56

Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності............................................................................................(д)
Економіка підприємства.....................................................................................................................................(д/з)
Управління персоналом та економіка праці.................................................................................................(д/з)
Економічна кібернетика.....................................................................................................................................(д/з)

ЖУРНАЛІСТИКА

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (КІТ)
Комп’ютерні системи та мережі.......................................................................................................................(д/з)
Системне програмування..................................................................................................................................(д/з)
Програмування мобільних пристроїв та комп’ютерних ігор........................................................................(д)
Системи штучного інтелекту.............................................................................................................................(д/з)
Мультимедійні інформаційні технології і системи..........................................................................................(д)
Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей...................................................(д)

КІБЕРБЕЗПЕКА

Кібербезпека............................................................................................................................................................(д)

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Комп’ютеризовані системи управління і автоматика..........................................................................(д+сф/з)
Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування.................................................(д/з)
Автоматизоване управління технологічними процесами (магістратура).............................................(д/з)

МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Метрологія та вимірювальна техніка.............................................................................................................(д/з)
Інформаційні вимірювальні системи..........................................................................................................(д+сф)
Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики...............................................(д+сф/з)
Комп'ютерні та радіоелектронні системи екологічного моніторингу (магістратура)............................(д)

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

Телекомунікаційні системи і мережі...................................................................................................................(д)
Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах.........................................................(д/з)

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (КН)
т. (057) 707-69-26

ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Інтелектуальний аналіз даних..............................................................................................................................(д)

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інженерія програмного забезпечення..............................................................................................................(д)

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Управління проектами у сфері інформаційних технологій..........................................................................(д)
Інформаційні технології підтримки прийняття управлінських рішень.....................................................(д)
Управління проектами програмної інженерії (магістратура).......................................................................(д)
Інформаційно- аналітичні системи та технології............................................................................................(д)
Інженерія даних та знань......................................................................................................................................(д)
Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії..............................................................(д)
Інформаційні технології великих даних............................................................................................................(д)
Бізнес-аналітика програмної інженерії (магістратура)..................................................................................(д)
Інформаційні технології у видавничій діяльності та медіа
індустрії (магістратура)...........................................................................................................................................(д)

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Програмне забезпечення інформаційних систем..........................................................................................(д)

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Системний аналіз і управління............................................................................................................................(д)

ВИДАВНИТВО ТА ПОЛІГРАФІЯ

Інформаційні технології в медіаіндустрії..........................................................................................................(д)

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (СГТ)

Медіа-комунікації (магістратура).........................................................................................................................(д)

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

т. (057) 707-69-56

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Облік, аудит і оподаткування............................................................................................................................(д/з)
Бізнес-аналітика...................................................................................................................................................(д/з)
Оподаткування (магістратура)..............................................................................................................................(д)
Облік і аудит в міжнародному бізнесі
.................................................................(д/з)

НАУКИ ПРО ОСВІТУ

Фінанси і банківська справа
Податкова справа

ФІЛОЛОГІЯ

т. (057) 707-63-98; (057) 707-63-96

Педагогіка вищої школи (магістратура).........................................................................................................(д/з)

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Фізична культура і спорт................................................................................................................................(д+сф)
Менеджмент спортивно-оздоровчої діяльності (магістратура)...............................................................(д/з)

МЕНЕДЖМЕНТ

Германські мови та літератури (переклад включно)..................................................................................(д/з)
Прикладна лінгвістика...........................................................................................................................................(д)

.................................................................................(д/з)
.....................................................................................................(д/з)

Менеджмент організацій і адміністрування.................................................................................................(д/з)
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності..........................................................................................(д/з)
Бізнес-адміністрування..........................................................................................................................................(д)
Менеджмент підприємств та організацій .....................................................................................................(д/з)
Менеджмент інноваційної діяльності (магістратура).....................................................................................(д)
Управління підприємницькою діяльністю
..............................................................(д)
Міжнародний бізнес...............................................................................................................................................(д)

МАРКЕТИНГ

Рекламний бізнес.................................................................................................................................................(д/з)
Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності.............................................................................(д)
Маркетингові дослідження................................................................................................................................(д/з)
Маркетинговий менеджмент............................................................................................................................(д/з)

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємництво і комерційна діяльність (магістратура)..............................................................................(д)
Економіка і управління інтелектуальною власністю(магістратура)........................................................(д/з)
Товарознавство і торговельне підприємництво..............................................................................................(д)

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Міжнародні бізнес-структури
Міжнародна економіка

...............................................................................(д/з)
.............................................................................................(д/з)

ПСИХОЛОГІЯ

Психологія.............................................................................................................................................................(д/з)

СОЦІОЛОГІЯ

Соціологія управління............................................................................................................................................(д)
Соціологія забезпечення економічної діяльності (магістратура)...............................................................(д)

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Адміністративний менеджмент (магістратура).............................................................................................(д/з)

ЦЕНТР ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (ЦЗДН)

т. (057) 707-62-58; (057) 707-62-35
Проводиться підготовка по заочній формі навчання за спеціальностями, відміченими знаком (д
+сф/з), (д/з) або (з).

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ (ФМО)

т. (057) 707-63-16; (057) 707-63-48
Навчання на усіх факультетах за всіма спеціальностями (для іноземних громадян далекого
зарубіжжя за наявності сертифіката про завершення підготовчого факультету). Підготовчий
факультет проводить підготовку іноземних громадян до вступу до навчальних закладів України.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: Форма навчання: (д) – денна форма, (д/з) – денна форма (на відповідному факультеті) та заочна форма (у ЦЗДН), (+сф) – скорочена форма (для випускників технікумів). Cертифікати ЗНО (конкурсні дисципліни):
— українська мова та література,
— біологія,
— географія,
— іноземна мова,
— історія України,
—математика,
— творчий конкурс,
— фізика,
— хімія

— обов'язковий предмет,

— профільний предмет,

— предмети за вибором.

Прийом документів

денна форма на бюджетні та контрактні місця..............з 12 липня по 26 липня
заочна форма на бюджетні місця......................................з 12 липня по 26 липня
заочна форма на контрактні місця..................................з 12 липня по 11 серпня

Необхідні документи

1. Заява встановленого зразка.
2. Документ про середню освiту (оригiнал або копія).
3. Фотокартки 3x4 см (6 шт.).
4. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або
копії).
5. Документи, що дають право на пiльги.
6. Витяг з трудової книжки (для осiб, які мають стаж роботи).
7. Медична довідка (для творчого конкурсу).
Особисто пред'являються оригінали документів: паспорт (свiдоцтво про
народження для осiб, якi за вiком не мають паспорта), вiйськовий квиток
(посвiдчення про приписку).
Інформація щодо вагових коєфіцієнтів предметів сертифікатів ЗНО
оприлюднена в Правилах прийому на офіційному сайті НТУ «ХПІ»
http://vstup.kpi.kharkov.ua/

Карта НТУ «ХПІ»
АК — адміністративний корпус
ВК — вечірній корпус,
ГК — головний корпус,
ГАК — головний аудиторний корпус,
ЕК — електротехнічний корпус,
ІК — інженерний корпус
МК — математичний корпус,
НТБ — науково-технічна бібліотека,
ПС — Палац студентів,
ТК — технічний корпус,
У1 — навчальний корпус №1,
У2 — навчальний корпус №2,
У5 — навчальний корпус №5,
ХК — хімічний корпус
ХКТК — Харківський
комп'ютерно-технологічний
коледж НТУ «ХПІ»

Зарахування

на денну форму навчання на бюджетні місця..........................до 12-00 7 серпня
на денну форму навчання на контрактні місця..............................до 25 вересня
на заочну форму навчання на бюджетні місця........................до 12-00 7 серпня
на заочну форму навчання на контрактні місця..............................до 24 серпня

Вартість навчання
61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2.

ВАЖЛИВО!

В НТУ «ХПІ» вступ відбувається одразу на СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ за Вашим
вибором. Наприклад, якщо Ви бажаєте створювати комп'ютерні ігри, то
Ви можете одразу вступати на СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ «Програмування
мобільних пристроїв та комп'ютерних ігор», яка є частиною
спеціальності «Комп'ютерна інженерія».

Під час вступної кампанії будуть працювати приймальні
комісії інститутів та факультетів позначених на карті.

ОБИРАЙ СВОЮ МАЙБУТНЮ ПРОФЕСІЮ ВЖЕ З 1 КУРСУ!
ВСТУПАЙ НА СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ В ХПІ!

Національний
технічний
університет
«Харківський
політехнічний
інститут»

Вичерпну інформацію щодо правил прийому Ви можете
отримати в центральній приймальній комісії (ЦПК)
(корпус У2, 1 поверх, к. 106) та на сайті vstup.kpi.kharkov.ua.

(057) 707-66-34
У більшості вишів абітурієнти вступають на СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, і у випадку
зарахування до таких ВНЗ Ви будете розподілені за спеціалізаціями
пізніше, при цьому розподіл може не залежати від Вас особисто.
НТУ «ХПІ» дає можливість вже з 1 курсу навчатися за обраною ВАМИ
спеціалізацією!

Міністерство освіти і науки України

admission@khpi.edu.ua
facebook.com/ntu.xpi

http://kpi.kharkov.ua
http://vstup.kpi.kharkov.ua
http://events.kpi.kharkov.ua
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