
Докладніше про всі спеціальності Інститут 
комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та 
математики (ІКМ) НТУ «ХПІ»: 
http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/structure/i/ 

Посилання на всі офіційні 
ресурси та групи ХПІ: 
http://go.kpi.kharkov.ua/ 

Гаряча лінія ІКМ НТУ «ХПІ»:  
+38 (066) 271-22-59 
(Телефон, Telegram, Viber) 

 

 
Інститут комп’ютерного моделювання, 
прикладної фізики та математики (ІКМ)  

Вступ на спеціальності: 
105 Прикладна фізика та наноматеріали 
113 Прикладна математика 
122 Комп’ютерні науки 
172 Телекомунікації та радіотехніка 

151 Автоматизація та комп’ютерно інтегровані  
      технології 
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна 
      техніка 
153 Мікро- та наносистемна техніка 

 

 

МАГІСТРАТУРА – ВСТУП 2022 
(ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА) 

 

Основні етапи вступу на магістратуру: 
 
Реєстрація електронних кабінетів – з 1 серпня. 
 
Подання заяв для вступу розпочинається 16 серпня та 
завершується: 

 15 вересня – для осіб, які вступають на основі 
тільки фахового іспиту в закладі освіти. 

 
Вступні випробування: фахові іспити –  
з 17 серпня до 16 вересня. 
 
Оприлюднення рейтингових списків на бюджет –  
не пізніше 20 вересня. 
 
Підтвердження бажання навчатись на бюджеті –  
до 18:00 24 вересня. 
 
Зарахування: 

 бюджет – 25 вересня. 
 контракт – визначається правилами прийому 

закладу, але не пізніше 30 листопада. 
Переведення на вакантні місця – до 10 жовтня. 

 

 

  

http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/structure/i/
http://go.kpi.kharkov.ua/
tel:+380662712259


Докладніше про всі спеціальності Інститут 
комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та 
математики (ІКМ) НТУ «ХПІ»: 
http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/structure/i/ 

Посилання на всі офіційні 
ресурси та групи ХПІ: 
http://go.kpi.kharkov.ua/ 

Гаряча лінія ІКМ НТУ «ХПІ»:  
+38 (066) 271-22-59 
(Телефон, Telegram, Viber) 

 

Вступ до Магістратури на основі Бакалавр  
(До всіх зазначених випробувань додається мотиваційний лист) 

Вступ на бюджет за показниками: 
Фаховий іспит  

(внутрішній конкурс в НТУ «ХПІ») 
Вступ на контракт за показниками: 

Фаховий іспит 
або 

Мотиваційний лист 
(за рішенням вступника) 

105  Прикладна фізика та наноматеріали 
113  Прикладна математика 
122  Комп’ютерні науки 
151 Автоматизація та комп’ютерно інтегровані 

технології 
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка 
153 Мікро- та наносистемна техніка 
172  Телекомунікації та радіотехніка 

 
 

Вступ до Магістратури на основі Спеціаліста/Магістра  
«Друга вища освіта» (тільки на контракт) 

(До всіх зазначених випробувань додається мотиваційний лист) 

Вступ за показниками: 
Фаховий іспит 

або 
Мотиваційний лист 

(за рішенням вступника) 
 
 

Формула розрахунку конкурсного балу: 
 

Конкурсний бал (КБ) = П1, 
де П1 – оцінка фахового іспиту 

(у разі конкурсного відбору за результатами фахового 
іспиту на бюджет/контракт) 

 
або при вступі тільки на контракт без фахового іспиту,  

а лише за Мотиваційним листом 
(за рішенням вступника) 

 
 

 

http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/structure/i/
http://go.kpi.kharkov.ua/
tel:+380662712259

