
Спеціальності та конкурсні пропозиції НТУ «ХПІ»

У наведеній інформації можливі зміни. 
Обов’язково слідкуйте за оновленнями  

вступної кампанії 2022 на сайті vstup.kpi.kharkov.ua
Подаючи заяву з 1-м пріоритетом на спеціальність, якій надається 
особлива підтримка,  Ви значно збільшуєте свої шанси на вступ на бюджет!

Шифр Спеціальність 1-й предмет 
ЗНО

2-й предмет 
ЗНО 3-й предмет ЗНО, на вибір

ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ (МІТ) т. (057) 707-63-81
101 Екологія 



 , , , , , 
131 Прикладна механіка 


, , , , , 

132 Матеріалознавство 
133 Галузеве машинобудування 
145 Гідроенергетика 
274 Автомобільний транспорт 
263 Цивільна безпека , , , 

ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ (Е) т. (057) 707-68-98
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

  , , , , , 
142 Енергетичне машинобудування 
144 Теплоенергетика 
171 Електроніка 
273 Залізничний транспорт 

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ (І) т. (057) 707-60-58
105 Прикладна фізика та наноматеріали 

  , , , , , 
113 Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки
153 Мікро- та наносистемна техніка 

ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ (ХТ) т. (057) 707-69-78
161 Хімічні технології та інженерія 


 , , , , , 181 Харчові технології 

185 Нафтогазова інженерія та технології 
162 Біотехнології та біоінженерія    , , , , , 
226 Фармація, промислова фармація ,  , 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ (БЕМ) т. (057) 707-68-46
051 Економіка




, , , , , 

071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
292 Міжнародні економічні відносини 
241 Готельно-ресторанна справа  , , , , , 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (КІТ) т. (057) 707-69-56 
123 Комп'ютерна інженерія

  , , , , , 
125 Кібербезпека
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 
172 Телекомунікації та радіотехніка 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (КН) т. (057) 707-69-26
113 Прикладна математика

  , , , , , 

121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
124 Системний аналіз
126 Інформаційні системи та технології
186 Видавництво та поліграфія 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (СГТ) т. (057) 707-63-96
017 Фізична культура і спорт    (Спортивні нормативи)
035 Філологія



 , , , , , 
053 Психологія

 , , , , , 054 Соціологія
281 Публічне управління та адміністрування

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: *  — небюджетні конкурсні пропозиції.   — спеціальності, яким надається особлива підтримка (Додаток 5 до Правил прийому до НТУ «ХПІ» у 2022 році).  
Сертифікати ЗНО:  — українська мова,  — українська мова і література,  — біологія,  — географія,  — іноземна мова,  — історія України,  
 — математика,  — творчий конкурс,  — фізика,  — хімія.     


