
Механічна інженерія, матеріали та транспорт: 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)

101 Екологія МІТ
Інженерна екологія 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

Екологічний менеджмент та екоінновації* д

105 Прикладна фізика та 
наноматеріали  ІКМ Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій д+сф д

131 Прикладна механіка МІТ

Прикладна механіка д+з+сф д+з
Інженерія мехатронних гідропневмосистем* д
Комп’ютеризовані системи управління технологічними процесами у ливарному виробництві* д
Інформаційні технології обробки тиском* д
Логістичні системи і комплекси* д
Новітні технології зварювання* д

132 Матеріалознавство  МІТ Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп'ютерний дизайн матеріалів д+з+сф д+з

133 Галузеве машинобудування  МІТ

Галузеве машинобудування д+з+сф д+з
Комп’ютерне проектування систем і експлуатаційних характеристик автомобілів і тракторів* д
SMART-технології в підйомно-транспортних машинах* д
Автоматизоване проектування спеціальної техніки* д

145 Гідроенергетика МІТ Гідроенергетика д+з+сф д

183 Технології захисту навколишнього 
середовища  МІТ Технології захисту навколишнього середовища д

263 Цивільна безпека  МІТ
Охорона праці д+з+сф д+з
Безпека та здоров’я у професійній діяльності* д

274 Автомобільний транспорт  МІТ
Автомобілі та автомобільне господарство д+з+сф д+з
Гібридні, електричні і традиційні автомобілі: конструкція, експлуатація, діагностика і логістика* д

273 Залізничний транспорт  Е
Локомотиви та локомотивне господарство д+з+сф д+з
Логістика на залізничному транспорті* д

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: МІТ – Інститут механічної інженерії і транспорту, т. +38(068)140-86-34; Е – Інститут енергетики, електроніки та електромеханіки, т. +38(098)519-62-45;  ІКМ – Інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики т. +38(066)271-22-59. 
У наведеній інформації можливі зміни.

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



Механічна 
інженерія, 
матеріали та 
транспорт
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» 

Всі спеціальності з 
механічної інженерії, 
матеріалів та 
транспорту:
https://bit.ly/go-mechanics #GоKhPI

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


