
Можливість офіційного 
працевлаштування під час 
навчання – на 0,5 ставки. 

Диплом та виписка вида-
ються двома мовами: україн-
ською та англійською.  

Офіційне відтерміну-
вання від армії на час 

навчання 
 

Кафедра ХТПЕ співпрацює з 
передовими підприємствами, 
які забезпечують реальною 
практикою та працевлашто-
вують кращих студентів. 

 
Документи для вступу подають-

ся особисто через особистий   
кабінет  

Приймальна  комісія навчально-
наукового інституту Механічної 
інженерії та транспорту розта-
шована  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 

Себко Вадим Вадимович 
Тел. 097-496-51-46 

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

Національний технічний  
університет  

Харківський «Політехнічний  
інститут» 

К А Ф Е Д Р А  
ХІМІЧНОЇ ТЕХНІКИ та  

ПРОМИСЛОВОЇ  
ЕКОЛОГІЇ 

 
 

√ Ми – це сучасні методики навчан-
ня та викладання, ніяких нудних лекцій  
√ Ми – це практичні заняття з вико-
ристанням сучасного пакету 
комп’ютерних програм та САПР! 
√ Ми – це престижно, НТУ «ХПІ» в 
п’ятірці найкращих університетів рей-
тингу «ТОП 200» и Webometrics.  
√ Ми – це реальна затребувана 
професія наприкінці навчання й реа-
льне працевлаштування за фахом, а 
не робота касиром! 
√ Ми – це участь у міжнародних 
освітніх програмах та грантах підго-
товки спеціалістів в галузі сучасних 
харчових, екологічних та хімічних тех-
нологій і машин. 
√ Ми – це реальна можливість 
пройти стажування та навчання в 
ЄС починаючи з другого курсу!!! 

Скорочений термін навчання 
для випускників технікумів! 
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Випускникам технікумів! 
(для отримання ступеню  

бакалавр) 
133 «Галузеве  

машинобудування» 
  

Спеціалізація: Обладнан-
ня харчових, переробних 
та хімічних виробництв. 
Галузь знань: галузеве ма-
шинобудування .  

ЗНО: 1)  укр. мова  +  
2) історія України 

Приймаємо до груп зі ско-
роченим терміном навчан-
ня (строк навчання 3 ро-
ки) на бюджет на базі ди-
плому молодшого спеціа-
ліста (машинобудуван-
ня)!!! 

На старші курси ЗНО:  
1)  укр. мова  +  

2) історія України або ма-
тематика або хімія або біо-
логія або географія або фі-
зика або іноземна мова  
У 2021 році є вакантні бю-
джетні міста на старші кур-

си! 
Зарплата на підприємствах 

харчової галузі від 8000  до 
15000 грн 

 

Випускникам технікумів! 
(для отримання ступеню  

бакалавр) 
101 «Екологія» 

Конкурсна пропозиція : 
Інженерна екологія  
Галузь знань: природничі 
науки.  

ЗНО: 1) укр. мова  + 
 2) математика  

Приймаємо до груп зі ско-
роченим терміном навчан-
ня (строк навчання 3 ро-
ки) на бюджет на базі ди-
плому молодшого спеціа-
ліста (екологія або будь-яка 
інша спеціальність)! 
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джетні міста на старші кур-

си! 
Зарплата наших екологів –від 

8000 грн 
Стажування в Польщі після 

2го курсу - абсолютно прозора 
та безоплатна програма обміну 
студентами на навчальний се-
местр зі збереженням стипендії 
в Україні 
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