
Хімічні, фармацевтичні, харчові, біотехнології, нафтогаз та екологія: спеціальності та конкурсні пропозиції НТУ «ХПІ»
Шифр Спеціальність Випусковий 

інститут ХПІ Конкурсна пропозиція Бакалавр Магістр Умови вступу на бакалаврат на основі ПЗСО (після 11 
класів)

161 Хімічні технології та інженерія  ХТ

Хімічні технології та інженерія д+з+сф д+з

Вступ на бюджет за показниками: 
НМТ та/або ЗНО1 (широкий конкурс) 

або 
Індивідуальна усна співбесіда  

(тільки для спеціальних умов вступу, в т.ч. за 
квотою-1 та квотою-2) 

 
Вступ на контракт за показниками: 

Мотиваційний лист

Енергоефективність  і комп'ютерна хімічна інженерія д+з
Технічна електрохімія та хімічні технології рідкісних розсіяних елементів д+з+сф д+з
Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів д+з д+з
Технології переробки нафти, газу і твердого палива д+з+сф д+з

181 Харчові технології  ХТ Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства д+з д+з

185 Нафтогазова інженерія та технології  ХТ Видобування нафти і газу д+з д+з

162 Біотехнології та біоінженерія ХТ Біотехнології та біоінженерія (промислова біотехнологія, фармацевтична 
біотехнологія) д+з д+з

101 Екологія МІТ
Інженерна екологія д+з+сф д+з

Екологічний менеджмент та екоінновації* д

183
Технології захисту навко-лишнього 
середовища   

МІТ Технології захисту навколишнього середовища д

226 Фармація, промислова фармація ХТ Фармація, промислова фармація д

Вступ на бюджет за показниками: 
НМТ та/або ЗНО1 (широкий конкурс) або 
Індивідуальна усна співбесіда (тільки для 

спеціальних умов вступу, в т.ч. за квотою-1 та 
квотою-2) 

Вступ на контракт за показниками: 
НМТ та/або ЗНО1   або 

Індивідуальна усна співбесіда (тільки для 
спеціальних умов вступу)

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: *  — небюджетні конкурсні пропозиції.   — спеціальності, яким надається особлива підтримка (Додаток 5 до Правил прийому до НТУ «ХПІ»). Форма навчання: д — денна, з — заочна, сф — скорочена форма навчання. 
Інститути: ХТ – Інститут хімічних технологій та інженерії, т. +38(067)973-58-54, +38(093)776-64-83; МІТ – Інститут механічної інженерії і транспорту, т. +38(068)140-86-34. У наведеній інформації можливі зміни. 

1 - алгоритм використання ЗНО дивіться у Правилах прийому до НТУ «ХПІ».



Хім-, фарм-, біо-,  
харчові технології, 
нафтогаз 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»  

Докладніше про 
спеціальності цього 
напрямку дивись за 
посиланням:
https://bit.ly/go-chemical #GоKhPI

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


