
Електрична інженерія та електроніка: спеціальності та конкурсні пропозиції НТУ «ХПІ»
Шифр Спеціальність Конкурсна пропозиція (освітня програма) Бакалаврат Магістратура 1-й предмет ЗНО 2-й предмет ЗНО 3-й предмет ЗНО, на вибір

ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ (МІТ) т. (057) 707-63-81
145 Гідроенергетика Гідроенергетика д+з+сф д   , 

ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ (Е) т. (057) 707-68-98
141 Електроенергетика, 

електротехніка та 
електромеханіка 

Електроенергетика д+з+сф д+з

 

, , , , , 

Електромеханіка д+з+сф д+з
Електропривод, мехатроніка та робототехніка д+з+сф д+з

142 Енергетичне 
машинобудування 

Енергетика д+з+сф д+з

171 Електроніка Електроніка д+з+сф д+з
144 Теплоенергетика Промислова та комунальна теплоенергетика. 

Енергетичний менеджмент та 
енергоефективність

д+з+сф д+з
, 

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ (І) т. (057) 707-60-58
153 Мікро- та наносистемна 

техніка 
Мікроелектроніка енергоефективності та 
електронний захист

д+сф д   , , , , , 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (КІТ) т. (057) 707-69-56 
152 Метрологія та інформаційно- 

вимірювальна техніка 
Метрологія та інформаційно- вимірювальна 
техніка

д+з+сф д+з

  , , , , , 172 Телекомунікації та 
радіотехніка 

Телекомунікації та радіотехніка д+з
Програмування у інфокомунікаційних 
системах (DevOps)*

д

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: *  — небюджетні конкурсні пропозиції.   — спеціальності, яким надається особлива підтримка (Додаток 5 до Правил прийому до НТУ «ХПІ» у 2021 році). Форма навчання: д — денна, з — заочна, сф — скорочена форма навчання. 
Сертифікати ЗНО:  — українська мова,  — українська мова і література,  — біологія,  — географія,  — іноземна мова,  — історія України,  — математика,  — творчий конкурс,  — фізика,  — хімія.     



Електрична 
інженерія та 
електроніка
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 2021 році

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

Всі спеціальності з 
електричної інженерії 
та електроніки:
https://bit.ly/go-electricity #GоKhPI

https://bit.ly/go-electricity

