
Електрична інженерія та електроніка: 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)
145 Гідроенергетика  МІТ Гідроенергетика д+з+сф д

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

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка  Е

Електроенергетика д+з+сф д+з
Електромеханіка д+з+сф д+з
Електропривод, мехатроніка та робототехніка д+з+сф д+з

142 Енергетичне машинобудування Е

Енергетика (- Теплові та ядерні енергоустановки і комп'ютерні 
технології техногенної енергобезпеки; - Цифрова інженерія 
енергетичних машин та обладнання; - Двигуни та гібридні 
енергетичні установки транспортних засобів; - Кріогенна та 
холодильна техніка)

д+з+сф д+з

Гібридні та електричні транспортні енергетичні установки д

144 Теплоенергетика Е Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний 
менеджмент та енергоефективність д+з+сф д+з

171 Електроніка Е
Електроніка д+з+сф д+з
Електромобілі та автомобільна електроніка д

152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка ІКМ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка д+з+сф д+з

153 Мікро- та наносистемна техніка  ІКМ Мікроелектроніка енергоефективності та електронний захист д+сф д
172 Телекомунікації та радіотехніка  ІКМ Мережеві технологі та телекомунікаціїї д+з д+з

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». 



Електрична 
інженерія та 
електроніка
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 
електричної інженерії 
та електроніки:
https://bit.ly/go-electricity #GоKhPI

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


