ВПЕРШЕ! ВПЕРШЕ!
НеБюджетна пропозиція
100% КОНТРАКТНА ФОРМА

101 «Екологія»
Спеціалізація: Інженерна
екологія та техніка захисту навколишнього середовища
Галузь знань: природничі
науки.
Сертифікати ЗНО:
Обов’язковий : укр. мова.
Профільний: історія
За вибором: іноземна мова
або математика.
15 контрактних місць!
Гарантуємо: відтермінування від
військової служби + вступ на військову кафедру
Приймальна
комісія навчальнонаукового інституту Механічної інженерії та транспорту розташована
вул. Кирпичова 2 (кол. вул. Фрунзе,
21), НТУ «ХПІ»,
корпус ГАК, 3 поверх, к. 314 –
директор
На будь-які ваші питання дадуть
відповідь, а також допоможуть не
заблукати в НТУ «ХПІ»:

Зав. кафедрою ХТПЕ, проф., д.т.н.
Шапорев Валерій Павлович
Тел. +38(057)707-66-81
Тихомирова Тетяна Сергіївна
Тел. 050-6-081-081

Інформація про умови вступу:
http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/abiturientu/
Запрошуємо до соціальних мереж кафедри:
http://www.facebook.com/kafhtpe/
http://twitter.com/kaf_htpe

Національний технічний
університет
Харківський «Політехнічний інститут»

КАФЕДРА
ХІМІЧНОЇ ТЕХНІКИ та
ПРОМИСЛОВОЇ

ЕКОЛОГІЇ

НАШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

(для отримання ступеню бакалавр)

Спеціальність, яка годує!

133 «Галузеве машинобудування»
Спеціалізація: Обладнання харчових, переробних
та хімічних виробництв.
Галузь знань: механічна інженерія.

√ Ми – це сучасні методики навчан-

ня та викладання, ніяких нудних лекцій
√ Ми – це практичні заняття з використанням
сучасного
пакету
комп’ютерних програм та САПР!
√ Ми – це престижно, НТУ «ХПІ» в
п’ятірці найкращих університетів рейтингу «ТОП 200» и Webometrics.
√ Ми – це реальна затребувана
професія наприкінці навчання й реальне працевлаштування за фахом, а
не робота касиром!
√ Ми – це участь у міжнародних
освітніх програмах та грантах підготовки спеціалістів в галузі сучасних
харчових, екологічних та хімічних технологій і машин.
√ Ми – це реальна можливість
пройти стажування та навчання в
ЄС починаючи з другого курсу!!!

Сертифікати ЗНО:
Обов’язковий : укр. мова
Профільний: математика.
За вибором: іноземна мова,
фізика.
15 бюджетних місць!
Прохідний бал на бюджет в
2019 році склав всього
125 балів!!!
Ваша майбутня посада:
*інженер - конструктор – проектувальник обладнання харчових виробництв
*головний інженер
* головний механік
*менеджер з продажу
обладнання

Зарплата на підприємствах харчової
галузі від 8000 до 15000 грн
Диплом та виписка видаються двома
мовами : українською та англійською.

Відтермінування від військової
служби на період навчання

Кафедра ХТПЕ співпрацює з передовими підприємствами, які забезпечують
реальну практику та працевлаштовують кращих студентів.
ЧЕКАЄМО НА ВАС НА БЮДЖЕТІ!

НАШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

(для отримання ступеню бакалавр)

Спеціальність, що врятує світ

101 «Екологія»
Спеціалізація: Інженерна
екологія та техніка захисту навколишнього середовища
Галузь знань: природничі
науки.
Сертифікати ЗНО:
Обов’язковий : укр. мова
Профільний: біологія.
За вибором: хімія, географія, математика!
25 бюджетних місць!
Прохідний бал на бюджет в
2019 році склав всього
140 балів!!!
Ваша майбутня посада:
*інженер-еколог
*провідний спеціаліст
департаменту охорони
навколишнього
середовища
* інженер - конструктор очисного обладнання
* керівник зелених стартапів
* менеджер з продажу енергоефективного
обладнання та «зелених» технологій.
Зарплата наших екологів –від 8000 грн

Відтермінування від військової
служби на період навчання

Стажування в Польщі після 2го курсу - абсолютно прозора та безоплатна програма обміну студентами на
навчальний семестр зі збереженням
стипендії в Україні

