IT-спеціальності та конкурсні пропозиції НТУ «ХПІ»
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ т. (057) 707-65-86; (057) 707-68-98
д+з+сф
д+з


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ т. (057) 707-60-58
Комп'ютерне та математичне моделювання
д
д
Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка
д+з
д+з
Мікроелектроніка енергоефективності та електронний захист
д+сф
д
ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ т. (057) 707-69-56
Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри
д+з
д+з
(Інноваційний кампус)
Прикладна комп'ютерна інженерія
д+з
д+з
Кібербезпека (Інноваційний кампус)
д
Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології
д+з+сф
д+з
Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка

д+з+сф

3-й предмет ЗНО НА ВИБІР
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Телекомунікації та радіотехніка
д+з
д+з
Програмування у інфокомунікаційних системах (DevOps)*
д
ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ т. (057) 707-69-26
Інтелектуальний аналіз даних
д
д
Інженерія програмного забезпечення (Інноваційний кампус)
д+сф
д
Системний аналіз і управління
Програмне забезпечення інформаційних систем (Інноваційний кампус)
Інформаційні технології в медіаіндустрії
Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи
(Інноваційний кампус)
Комп’ютерні науки
Управління проектами у сфері інформаційних технологій

д
д+сф
д
д+сф

д
д

д

д
д+з

д

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 в світі за рейтингами:

Focus on
IT-education!
Класична, інноваційна та дуальна
форми здобуття освіти!
Всі ІТ-спеціальності:
https://bit.ly/it-osvita

Інноваційний кампус:
http://campus.kpi.kharkov.ua/

За підтримки
НТУ «ХПІ» діє відповідно до відомостей щодо здійснення освітньої діяльності в сфері вищої освіти

#GоKhPI

