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Дорогі абітурієнти! 
Цей рік для НТУ «Харківський політехнічний інститут»  — 

особливий! У вересні 2020 року ми будемо святкувати 
неймовірну подію — 135 років із дня заснування нашого рідного 
університету! 

Кожен з вас має унікальний шанс увійти в історію та 
стати студентом Харківського Політеху — одного з шести 
університетів України, визнаних у світі за рейтингами QS та THE 
World University Rankings 2020.

 У ХПІ ви отримаєте фундаментальну професійну підготовку 
та станете фахівцями світового рівня. Для вас відкриється світ 
можливостей — користуватися найсучаснішою лабораторною 
базою, відвідувати великий спортивний комплекс та Палац 
студентів, брати участь у всеукраїнських конкурсах наукових 
робіт та олімпіадах, міжнародних навчальних програмах 
та грантах, академічному обміні студентів, студентському 
самоврядуванні, пройти практику в найкращих компаніях, 
підприємствах. ХПІ є одним з лідерів із впровадження дуальної 
форми освіти в Україні за кількістю спеціальностей. Вже 
сьогодні ви маєте шанс отримати ІТ-освіту нового покоління 
в Інноваційному кампусі на базі НТУ «ХПІ». Все це ви можете 
здійснити під керівництвом видатних викладачів Харківського 
Політеху. 

Разом з вами ми побудуємо майбутнє! Бажаю успіхів та 
чекаю вас у ХПІ! 

Євген СОКОЛ, 
ректор НТУ «ХПІ»,  

член-кореспондент НАНУ, 
 лауреат Державної премії України, д. т. н., професор.
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Спеціальності та конкурсні пропозиції НТУ «ХПІ»

*  — небюджетні конкурсні пропозиції
 — спеціальності, яким надається особлива підтримка 

(Додаток 5 до Правил прийому до Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» у 2020 році)

Точність вагових коефіцієнтів К до 0,01. Сума К1+К2+К3+К4=1,0
У наведеній інформації можливі зміни. Обов’язково слідкуйте за 
оновленнями вступної кампанії 2020 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!

Код Спеціальність Конкурсна пропозиція (освітня програма) Другий 
предмет ЗНО

Третій предмет 
ЗНО

К1
УКР. М.

К2
ІІ ЗНО

К3
ІІІ ЗНО

К4
Атестат

Бакалавр Магістр

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ  т. (057) 707-63-81
101 Екологія Інженерна екологія , , 0,25 0,25 0,4 0,1 д+з+сф д+з

Інженерна екологія*  або  0,4 0,3 0,2 0,1 д
131 Прикладна механіка  Прикладна механіка  або 0,3 0,3 0,3 0,1 д+з+сф д+з

Інженерія мехатронних гідропневмосистем*  або 0,3 0,3 0,3 0,1 д
Комп’ютеризовані системи управління технологічними процесами у ливарному виробництві*  або 0,3 0,3 0,3 0,1 д
Інформаційні технології обробки тиском* або 0,3 0,3 0,3 0,1 д
Логістичні системи і комплекси*  або 0,3 0,3 0,3 0,1 д
Новітні технології зварювання*  або 0,3 0,3 0,3 0,1 д

132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів  або 0,35 0,35 0,2 0,1 д+з+сф д+з
Прикладне матеріалознавство, новітні технології та інженерія матеріалів* або 0,3 0,4 0,2 0,1 д

133 Галузеве машинобудування  Галузеве машинобудування  або 0,4 0,25 0,25 0,1 д+з+сф д+з
Автомобілі та трактори*  або 0,4 0,25 0,25 0,1 д
SMART-технології в підйомно-транспортних машинах*  або 0,3 0,3 0,3 0,1 д

145 Гідроенергетика Гідроенергетика  або 0,2 0,4 0,3 0,1 д+з+сф д
263 Цивільна безпека Охорона праці  або 0,4 0,3 0,2 0,1 д+з+сф д+з

Охорона праці*  або 0,4 0,2 0,3 0,1 д
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство  або 0,4 0,25 0,25 0,1 д+з+сф д+з

Автомобілі та автомобільне господарство*  або 0,4 0,25 0,25 0,1 д
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ  т. (057) 707-65-86; (057) 707-68-98

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

Електроенергетика  або 0,25 0,35 0,3 0,1 д+з+сф д+з
Електроенергетика*  або 0,25 0,35 0,3 0,1 д
Електромеханіка  або 0,35 0,3 0,25 0,1 д+з+сф д+з
Електропривод, мехатроніка та робототехніка  або 0,3 0,4 0,2 0,1 д+з+сф д+з

142 Енергетичне машинобудування Енергетика  або 0,4 0,25 0,25 0,1 д+з+сф д+з
Енергетика*  або 0,4 0,,25 0,25 0,1 д

144 Теплоенергетика Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність  або 0,4 0,3 0,2 0,1 д+з+сф д+з
Енергетичний менеджмент*  або 0,4 0,3 0,2 0,1 д

171 Електроніка Електроніка  або 0,3 0,35 0,25 0,1 д+з+сф д+з
Електроніка*  або 0,3 0,35 0,25 0,1 д

273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство  або 0,4 0,25 0,25 0,1 д+з+сф д+з
Логістика на залізничному транспорті*  або 0,4 0,25 0,25 0,1 д
Інтегральні інформаційні технології на залізничному транспорті* або  0,4 0,25 0,25 0,1 д

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ  т. (057) 707-60-58
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д+сф д
113 Прикладна математика Комп’ютерне та математичне моделювання  або 0,2 0,5 0,2 0,1 д д
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка  або 0,3 0,4 0,2 0,1 д+з д+з
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікроелектроніка енергоефективності та електронний захист  або 0,25 0,35 0,3 0,1 д+сф д

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ  т. (057) 707-69-78
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія , , 0,3 0,3 0,3 0,1 д+з+сф д+з

Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів , , 0,3 0,3 0,3 0,1 д+з д+з
Технології переробки нафти, газу і твердого палива , , 0,3 0,3 0,3 0,1 д+з д+з

162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія (промислова біотехнологія, фармацевтична біотехнологія) , , 0,2 0,6 0,2 0 д+з д+з
181 Харчові технології Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства  або 0,25 0,2 0,45 0,1 д+з д+з
185 Нафтогазова інженерія та технології Видобування нафти і газу , , 0,3 0,3 0,3 0,1 д+з д+з
226 Фармація, промислова фармація Фармація, промислова фармація або  або 0,3 0,3 0,3 0,1 д

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ  т. (057) 707-68-46; (057) 707-68-56
051 Економіка Економіка  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д+з д+з

Економіка підприємств сфери послуг *  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д
Економіка та організація бізнесу*  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д
Управління персоналом та економіка праці*  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д
Цифрова економіка*  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д

061 Журналістика Медіа-комунікації д
071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д+з+сф д+з

Бізнес-аналітика*  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д
Облік і аудит в міжнародному бізнесі*  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д
Управління ефективністю бізнеса*  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д

072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і банківська справа  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д+з д+з
Податкове адміністрування*  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д
Міжнародні фінанси*  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д

073
 

Менеджмент
 

Менеджмент організацій і адміністрування  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д+з д+з
Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання)*  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д д
Міжнародний бізнес  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д+з д+з
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності*  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д
Менеджмент підприємств та організацій  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д+з д+з
Управління підприємницькою діяльністю*  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д
Менеджмент туризму та гостинності*  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д

075 Маркетинг Маркетинг  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д+з д+з
Рекламний бізнес*  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д
Маркетинг інтелектуального бізнесу*  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д
Міжнародний маркетинг*  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д
Маркетинговий менеджмент*  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д д
Міжнародна торгівля та біржова діяльність*  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д
Логістика та митна справа*  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д

292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д+з
Міжнародні бізнес-структури*  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д
Міжнародна економіка*  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  т. (057) 707-69-56
122 Комп’ютерні науки Системи штучного інтелекту д
123 Комп’ютерна інженерія Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри (Інноваційний кампус)  або 0,2 0,5 0,2 0,1 д+з д+з

Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри (Інноваційний кампус)* або 0,2 0,5 0,2 0,1 д+з
Прикладна комп’ютерна інженерія  або 0,2 0,5 0,2 0,1 д+з д+з
Прикладна комп’ютерна інженерія* або 0,2 0,5 0,2 0,1 д+з

125 Кібербезпека Кібербезпека (Інноваційний кампус)  або 0,2 0,5 0,2 0,1 д
Кібербезпека (Інноваційний кампус)* або 0,2 0,5 0,2 0,1 д

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  або 0,3 0,4 0,2 0,1 д+з+сф д+з

152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  або 0,5 0,2 0,2 0,1 д+з+сф д+з
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка* або 0,5 0,2 0,2 0,1 д+з

172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка  або 0,2 0,5 0,2 0,1 д д+з
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ  т. (057) 707-69-26

113 Прикладна математика Інтелектуальний аналіз даних  або 0,2 0,5 0,3 0 д д
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (Інноваційний кампус)  або 0,2 0,5 0,3 0 д+сф д
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи  (Інноваційний кампус)  або 0,2 0,5 0,3 0 д+сф д

Управління проектами у сфері інформаційних технологій д+з
Комп’ютерні науки  або 0,2 0,5 0,3 0 д д

124 Системний аналіз Системний аналіз і управління  або 0,2 0,5 0,3 0 д д
126 Інформаційні системи та технології Програмне забезпечення інформаційних систем (Інноваційний кампус)  або 0,2 0,5 0,3 0 д+сф д
186 Видавництво та поліграфія Інформаційні технології в медіаіндустрії , , 0,2 0,5 0,3 0 д

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  т. (057) 707-63-98; (057) 707-63-96
011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи д+з
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 0,25 0,4 0,25 0,1 д+сф д
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно). Перша - англійська, друга - німецька  або  0,2 0,5 0,2 0,1 д+з д

Прикладна та комп'ютерна лінгвістика  або  0,2 0,5 0,2 0,1 д д
053 Психологія Психологія  або 0,3 0,3 0,3 0,1 д+з д+з

Психологія*  або 0,3 0,3 0,3 0,1 д
054 Соціологія Соціологія управління  або 0,3 0,2 0,4 0,1 д

Соціологія управління*  або 0,3 0,4 0,2 0,1 д
Соціологічне забезпечення економічної діяльності д

281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент д+з
ЦЕНТР ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ т. (057) 707-62-58; (057) 707-62-35

Проводиться підготовка студентів заочної форми навчання за конкурсними пропозиціями (освітніми програмами), позначених знаком «з»
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ т. (057) 707-63-16; (057) 707-63-48

Здійснюється навчання іноземних громадян за всіма конкурсними пропозиціями (освітніми програмами)

   
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: Cертифікати ЗНО (конкурсні дисципліни):    — профільний предмет,   — предмети за вибором.     — біологія,  — географія,   — іноземна мова,    — історія України,   —математика,  

  — творчий конкурс,   — фізика,    — хімія. Обов’язковий предмет для всіх конкурсних пропозицій — українська мова і література. Форма навчання: д — денна, з — заочна, сф — скорочена форма навчання.
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Галузь знань
Основна предметна область 
освіти і науки, що включає 

групу споріднених 
спеціальностей, за якими 
здійснюється професійна 

підготовка. 

Спеціальність
Складова галузі знань, за 

якою здійснюється 
професійна підготовка. 
Може включати кілька 

конкурсних пропозицій та 
освітніх програм.  

Освітня 
програма

Складова частина 
спеціальності. Визначає 
вимоги до рівня освіти 

здобувачів, перелік 
навчальних дисциплін і 
логічну послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів 
ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а 
також компетентності, 

якими повинен оволодіти 
здобувач.

Профілізація

Конкурсна 
пропозиція

Пропозиція вищого 
навчального закладу для 

прийому вступників на 
певний рівень вищої 

освіти. Зазвичай 
відповідає певній 

спеціальності, освітній 
програмі і включає одну 

або декілька спеціалізацій. 
Саме сюди Ви будете 

подавати заяви.

5 заяв
на бюджет

 ∞ заяв
на контракт

Отримайте професіюПодайте заявуОберіть напрям своєї освіти

Заяви Профільна спеціалізована 
підготовка з метою набуття 

особою здатності 
виконувати окремі завдання 

та обов’язки, що мають 
особливості в межах 

спеціальності. Реалізується 
блоком вибіркових 

дисциплін та дисциплінами 
вільного вибору, що дає 
можливість реалізувати 

індивідуальну траєкторію 
навчання. 

 У широкому сенсі – це Ваша 
майбутня професія.

Словник абітурієнта

Додаткові коефіцієнти

Події НТУ «ХПІ»
в 2020 році

Важливо! 
Формула розрахунку конкурсного балу (КБ)*

КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + К4×А
П1, П2 – оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та  
другого предметів;
П3 – оцінка ЗНО або вступного іспиту з третього 
предмета або творчого конкурсу;
А – середній бал документа про повну загальну  
середню освіту.

Вагові коефіцієнти:
К1, К2, К3 – не менше 0,2 кожен;
К4 – не більше 0,1.

* Правила прийому до Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» у 2020 році

Конкурсний бал множиться на додаткові коефіцієнти

Є запитання? Зв’яжіться з нами!
Центральна приймальна 

комісія НТУ «ХПІ»
Телефон для довідок:

+38 (057) 707-66-34
Пишіть нам:

admissions.khpi@gmail.com

Чекаємо на Вас!
м. Харків, вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПІ»,

навчальний корпус У2, к. 106
пн. — пт.: 9:00 — 18:00

Важливо для твоєї 
майбутньої кар’єри!

vstup.kpi.kharkov.ua

facebook.com/ntu.xpi

instagram.com/ntu.khpi

t.me/gokhpi

#ENTER2020
Знайомся • Обирай • Вступай
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03.02.20 – 24.03.20 Реєстрація на ЗНО для абітурієнтів

24.02.20 – 31.03.20  І тур олімпіади НТУ «ХПІ» для абітурієнтів (до +20 до ЗНО*)

17.04.20 
Результати ІІ туру 
олімпіади НТУ «ХПІ» 
для абітурієнтів
(до +20 до ЗНО*)
 

до 30.04.20 
ЗНО: зареєстровані учасники

 зможуть завантажити зі 
своїх інформаційних

 сторінок запрошення-
перепустки, де буде

 зазначено час і 
місце проведення

тестувань
 

12.04.20  ІІ тур олімпіади 
НТУ «ХПІ» для абітурієнтів 

до 24.06.20  Результати
основної сесії ЗНО

ЛИПЕНЬ Вступна кампанія
#enter2020Детальніше про події на сайті

events.kpi.kharkov.ua

* Олімпіада НТУ «ХПІ» — учасникам, які набрали в ІІ (очному) турі не менше 90 балів, нараховується до 20 додаткових балів з одного конкурсного предмету ЗНО.
Для вступу на перший курс бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності, яким надається особлива підтримка відповідно до Правил прийому до НТУ «ХПІ» у 2020 році
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Інноваційний 
кампус НТУ «ХПІ» — 
отримай ІТ-освіту 
нового покоління!

З 2019 року студенти IT-спеціальностей 
Харківського Політеху мають унікальну мож-
ливість вчитися та розробляти реальні проек-
ти в освітньому центрі «Інноваційний кампус» 
(Innovation Campus) НТУ «ХПІ». Це принципо-
во нова система навчання, яка поєднує фун-
даментальність традиційної освіти та високий 
рівень практики. Вона забезпечує бакалавр-
ську підготовку міжнародного рівня. Cтуденти 
НТУ «ХПІ» вже встигли спробувати свої сили 
на практиці під час марафону на базі UNIT 
Factory Kharkiv.

Програма Innovation Campus розрахована 
на 4 роки. Після першого року навчання в ХПІ 
(вступ до спеціальності, вивчення фундамен-
тальних дисциплін) студенти проходять кон-
курсний відбір (інтенсивний марафон), щоб 
стати учасником подальшої програми проект-
ного навчання. Четвертий рік відведений для 
поглибленого вивчення предметів, практики 
та  дипломної роботи в НТУ «ХПІ». Студенти 
Харківського Політеху освоюють інформаційні 
технології, ґрунтуючись на принципах гейміфі-
кації та peer-to-peer (співпраця на рівних).

Innovation Campus — інноваційна освіт-
ня програма, розроблена командою україн-
ських IT-фахівців UNIT Factory у співпраці з 
НТУ «ХПІ». Концепція програми — перехід від 
декларативної схеми навчання, основою якої 
є отримання знань, до проектної схеми, спря-
мованої на набуття практичних навичок ство-
рення продуктів та систем. Студенти, які по-

траплять до проекту в 2020 році, будуть проходити навчання в новому корпусі ХПІ, спеціально побудованому для програми Innovation Campus. Його відкриття заплановано на вересень 2020 року.
Учасниками проекту Innovation Campus НТУ «ХПІ» можуть стати абітурієнти, які при вступі до Політеху на IT-спеціальності виберуть першим пріоритетом освітні програми (конкурсні пропозиції) 

з поміткою Innovation Campus. Більше інформації: http://campus.kpi.kharkov.ua/specialties/ 
Довідка:
Інноваційний кампус НТУ «ХПІ» об’єднує передові технології навчання, дозволяє поєднати навчальний процес з практичними вимогами роботодавців та забезпечити якісну підготовку 

фахівців у галузі IT.
Проект реалізується з 2018 року за підтримки Фонду Василя Хмельницького K.Fund. Мета — створити в Харкові умови, щоб талановиті IT-фахівці, студенти, стартапи та підприємці 

мали повноцінний доступ до знань, ресурсів та розвивали бізнес в Україні.
Фонд Василя Хмельницького K.Fund створений для підтримки проектів у галузі освіти та економіки. Його місія — допомагати талановитим та ініціативним українцям розвивати свій 

потенціал і реалізовувати себе в Україні. 

Етапи вступної кампанії 2020 року для ступеня «бакалавр». Денна форма

Спеціальні умови вступу
2  Вступні випробування замість ЗНО 

 особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в 
порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України; 

 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
 особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 
році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної 
комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про ство-
рення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства охорони здоров’я України.

 особи, які в 2020 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 
предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть 
бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Мініс-
терства охорони здоров’я України.

 особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2019 року включно; 
 громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2019 року та 30 листопада 2020 року.

1  Співбесіда 
 особи з інвалідністю внаслідок війни від-
повідно до пунктів 10–14 статті 7 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту»; 

 особи, яким Законом України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи» надано право на прийом без екзаме-
нів до державних закладів вищої освіти за 
результатами співбесіди; 

 особи з інвалідністю, які неспроможні від-
відувати заклад освіти (за рекомендацією 
органів охорони здоров’я та соціального 
захисту населення).

campus.kpi.kharkov.ua
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