Механічна інженерія, матеріали та транспорт: спеціальності та конкурсні пропозиції НТУ «ХПІ»
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Конкурсна пропозиція (освітня програма)
Бакалаврат Магістратура
ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ (МІТ) т. (057) 707-63-81

Прикладна механіка
д+з+сф
д+з
Інженерія мехатронних гідропневмосистем*
д
Комп’ютеризовані системи управління технологічними процесами у ливарному
д
виробництві*
Інформаційні технології обробки тиском*
д
Новітні технології зварювання*
д
Логістичні системи і комплекси*
д
Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп'ютерний дизайн матеріалів
д+з+сф
д+з
Галузеве машинобудування
д+з+сф
д+з
Комп’ютерне проектування систем і експлуатаційних характеристик автомобілів і
д
тракторів*
SMART-технології в підйомно- транспортних машинах*
д
Автоматизоване проектування спеціальної техніки
д
Охорона праці
д+з+сф
д+з
Безпека та здоров’я у професійній діяльності*
д
Автомобілі та автомобільне господарство
д+з+сф
д+з
Гібридні, електричні і традиційні автомобілі: конструкція, експлуатація, діагностика і
д
логістика*
ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ (Е) т. (057) 707-68-98
Локомотиви та локомотивне господарство
д+з+сф
д+з
Логістика на залізничному транспорті*
д
ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ (І) т. (057) 707-60-58
Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та
д+сф
д
телекомунікацій

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (КН) т. (057) 707-69-26
Інформаційні технології в медіаіндустрії
д
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2-й предмет ЗНО

3-й предмет ЗНО, на вибір
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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.

НТУ «ХПІ» — один з шести університетів України,
визнаних у світі одразу за двома рейтингами:

Механічна
інженерія,
матеріали та
транспорт
Інженерно-технічна освіта
Велика кількість бюджетних місць та
спеціальності, яким надається особлива
підтримка*!
Всі спеціальності з
механічної інженерії,
матеріалів та
транспорту:

https://bit.ly/go-mechanics
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

#GоKhPI

