
Хімічні, фармацевтичні, біотехнології та екологія: спеціальності та конкурсні пропозиції НТУ «ХПІ»
Код Спеціальність Конкурсна пропозиція (освітня програма) Другий 

предмет ЗНО
Третій предмет 

ЗНО
К1

УКР. М.
К2

ІІ ЗНО
К3

ІІІ ЗНО
К4

Атестат
Бакалавр Магістр

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ  т. (057) 707-63-81
101 Екологія Інженерна екологія , , 0,25 0,25 0,4 0,1 д+з+сф д+з

Інженерна екологія*  або  0,4 0,3 0,2 0,1 д
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ  т. (057) 707-69-78

161 Хімічні технології та 
інженерія 

Хімічні технології та інженерія , , 0,3 0,3 0,3 0,1 д+з+сф д+з
Технології органічних речовин, харчових добавок та 
косметичних засобів 

, , 0,3 0,3 0,3 0,1 д+з д+з

Технології переробки нафти, газу і твердого палива , , 0,3 0,3 0,3 0,1 д+з д+з
162 Біотехнології та 

біоінженерія 
Біотехнології та біоінженерія (промислова біотехнологія, 
фармацевтична біотехнологія)

, , 0,2 0,6 0,2 0 д+з д+з

181 Харчові технології Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства  або 0,25 0,2 0,45 0,1 д+з д+з
185 Нафтогазова 

інженерія та 
технології 

Видобування нафти і газу , , 0,3 0,3 0,3 0,1 д+з д+з

226 Фармація, промислова 
фармація

Фармація, промислова фармація або  або 0,3 0,3 0,3 0,1 д

ЦЕНТР ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ т. (057) 707-62-58; (057) 707-62-35
   

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: Cертифікати ЗНО (конкурсні дисципліни):    — профільний предмет,   — предмети за вибором.     — біологія,    — іноземна мова,   — історія України,  — географія,    —математика,
   — фізика,   — хімія. Обов’язковий предмет для всіх конкурсних пропозицій — українська мова і література. Форма навчання: д — денна, з — заочна, сф — скорочена форма навчання.   *  — небюджетні конкурсні пропозиції, 
   — спеціальності, яким надається особлива підтримка (Додаток 5 до Правил прийому до НТУ «ХПІ» у 2020 році)



Хім-, фарм-, 
біотехнології та 
екологія
Інженерно-технічна освіта
Велика кількість бюджетних місць та 
спеціальності, яким надається особлива 
підтримка*!

НТУ «ХПІ» діє відповідно до відомостей щодо здійснення освітньої діяльності в сфері вищої освіти.
* Додаток 5 до Правил прийому до НТУ «ХПІ» у 2020 році

#ENTER2020
Знайомся • Обирай • Вступай

НТУ «ХПІ» — один із шести університетів
України, визнаних в світі за рейтингами:

Всі спеціальності з 
хім-, фарм-, 
біотехнологій та 
екології:
https://bit.ly/go-chemical

#GоKhPI


