
IT-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)

121 Інженерія програмного забезпечення КН Інженерія програмного забезпечення (Інноваційний кампус) А д+сф д+з 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: 

НМТ та/або ЗНО1  
або 

Індивідуальна усна співбесіда  
(тільки для спеціальних умов вступу)

122 Комп’ютерні науки
КН Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи  (Інноваційний кампус) А д+сф д+з

Комп’ютерні науки д+сф д
ІКМ Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка д+з д+з

123 Комп'ютерна інженерія КН
Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Інноваційний кампус) д+з+сф д+з
Прикладна комп'ютерна інженерія д+з+сф д+з

124 Системний аналіз КН Системний аналіз і управління д д
125 Кібербезпека КН Кібербезпека (Інноваційний кампус) д+сф д+з

126 Інформаційні системи та технології КН Програмне забезпечення інформаційних систем (Інноваційний кампус) д+сф д+з

105 Прикладна фізика та наноматеріали  ІКМ Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій д+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

151 Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології  ІКМ Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології д+з+сф д+з

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

113 Прикладна математика
КН Інтелектуальний аналіз даних д д
ІКМ Комп'ютерне та математичне моделювання д д

186 Видавництво та поліграфія КН Інформаційні технології в медіаіндустрії д

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

122 Комп’ютерні науки КН Управління проектами у сфері інформаційних технологій д+з Немає набору (тільки магістратура)

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: *  — небюджетні конкурсні пропозиції. А — можливе навчання українською або англійською мовою.   — спеціальності, яким надається особлива підтримка (Додаток 5 до Правил прийому до НТУ «ХПІ»).  
Форма навчання: д — денна, з — заочна, сф — скорочена форма навчання. Інститути: ІКМ – Інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики, т. +38(066)271-22-59; КН – Інститут комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій, т. +38(099)631-40-00; Е – Інститут енергетики, електроніки та електромеханіки, т. +38(098)519-62-45.  У наведеній інформації можливі зміни. 

1 - алгоритм використання ЗНО дивіться у Правилах прийому до НТУ «ХПІ». 



Focus on   
IT-education!
Класична, інноваційна та дуальна  
форми здобуття освіти!

За підтримки

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

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

Всі ІТ-спеціальності:
https://bit.ly/it-osvita

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

#GоKhPI


