Інститут комп'ютерних наук та інформаційних
технологій (КН)
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Вступ на спеціальності:

Прикладна математика
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Комп'ютерна інженерія

124
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126

Системний аналіз
Кібербезпека
Інформаційні системи та технології

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
результатів тільки фахового іспиту в закладі
освіти.
Вступні випробування:
 фахові іспити – з 17 серпня до 16 вересня.
 індивідуальні усні співбесіди з іноземної мови (для
спеціальних умов вступу та другої вищої освіти) –
з 25 серпня до 31 серпня.

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.

Докладніше про всі спеціальності НТУ «ХПІ» Інституту
комп'ютерних наук та інформаційних технологій (КН):
http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/structure/kn/

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

Гаряча лінія КН НТУ «ХПІ»:
+38(099)631-40-00
(Телефон, Telegram, Viber)

Вступ до Магістратури на основі Бакалавр
(До всіх зазначених випробувань додається мотиваційний лист)
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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)
Прикладна математика
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Комп'ютерна інженерія
Системний аналіз
Кібербезпека
Інформаційні системи та технології

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)

Докладніше про всі спеціальності НТУ «ХПІ» Інституту
комп'ютерних наук та інформаційних технологій (КН):
http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/structure/kn/

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

Гаряча лінія КН НТУ «ХПІ»:
+38(099)631-40-00
(Телефон, Telegram, Viber)

