Прийом на навчання за кошти державного бюджету для здобуття ступеня доктора
філософії у відокремлених структурних підрозділах НТУ «ХПІ» та структурних
підрозділах НТУ «ХПІ», які знаходяться в іншому населеному пункті, аніж
місцезнаходження НТУ «ХПІ», не проводиться.
1.6. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в НТУ «ХПІ»
на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо ступінь доктора філософії
громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету.
1.7. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до НТУ
«ХПІ» визначені в розділі 8 цих правил. Іноземці та особи без громадянства, які постійно
проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які
потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус
закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на
здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними
категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених
Кабінетом Міністрів України.
1.8. Громадяни України, які не завершили навчання за державним замовленням за
ступенем доктора філософії, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття
вищої освіти в НТУ «ХПІ» за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до
державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців,
відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету,
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
1.9. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою
спеціальністю в університеті:
якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи
посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками
медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;
якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним)
замовником відповідно до законодавства.
1.10. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання
одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти
за умови здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного
(місцевого) бюджету.
Для здобуття ступеня доктора філософії за іншою спеціальністю також
приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої
освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі
індивідуальний навчальний план.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше
спеціальностями за кошти державного або місцевого бюджетів.
1.11. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу,
надання місць у гуртожитку гарантовано в НТУ «ХПІ».
При поселенні на час вступу вступникам необхідно звернутись до відділу
аспірантури з проханням надати місце в гуртожитку.

2. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії в НТУ «ХПІ» приймаються
особи, які здобули ступінь магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

3. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного
відбору та зарахування на навчання
3.1. Приймальна комісія відділу аспірантури НТУ «ХПІ» має наступний графік
роботи:
з 13.01.2020р. до 24.01.2020р.
з 08.06.2020р. до 03.07.2020р.
з 27.08.2020р. до 27.11.2020р.
понеділок-п’ятниця – з 1000 до 1600, субота, неділя – вихідні.
3.2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на
навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії проводиться в строки
(табл. 1):
Таблиця 1 – Етапи вступної кампанії при вступі на навчання для здобуття ступеня
доктора філософії
Етапи вступної кампанії
Прийом заяв та документів
Вступні випробування
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників
Терміни зарахування вступників

На основі ступеня магістра чи освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста
з 13 січня по 24 січня 2020 року
з 08 червня по 03 липня 2020 року
з 01 вересня по 10 вересня 2020 року
11 вересня 2020 року
1) за державним замовленням – до 15 вересня
2020 року,
2) за кошти фізичних та юридичних осіб –
до 15 вересня 2020 року
3) поза аспірантурою до 27 листопада 2020 року

4. Порядок прийому заяв і документів для вступу до аспірантури
НТУ «ХПІ»
4.1. Вступники до аспірантури подають заяву про участь у конкурсному відборі до
НТУ «ХПІ» (далі – заява) в паперовій формі (Додатки А, Б, В). Заява подається
вступником особисто до приймальної комісії відділу аспірантури.
4.2. В заяві вступники вказують галузь знань, спеціальність та форму навчання. Під
час подання заяв вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
«претендую на участь в конкурсі на місце державного або регіонального
замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у
випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або
регіональним замовленням»;
«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб»;
«претендую на прикріплення для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії
поза аспірантурою».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники
претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку
персональних даних.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:
- документа, що посвідчує особу;
- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних
(крім випадків, передбачених законодавством);
- документ державного зразка (оригінал) про здобутий ступінь магістра чи
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, і додаток до нього.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства
«Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
4.3. До заяви, вступник додає:
- копію документа, що посвідчує особу;
- копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра чи освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста, і копію додатка до нього;
- дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
- записку про співбесіду наукового керівника, що планується із вступником;
- особовий листок (Додаток З);
- автобіографію;
- витяг із засідання кафедри та вченої ради факультету або інституту про
рекомендацію до вступу в аспірантуру (Додатки Г, Д, Е, Є);
- список наукових праць та наукових здобутків (Додаток Ж) або реферат за
напрямю дисертації – для іноземців.

4.4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією
відділу аспірантури НТУ «ХПІ» або в установленому законодавством порядку. Копії
документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про
приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не
приймаються.
4.5. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих
вступником для участі у конкурсному відборі.
Недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є
підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання
(анулювання наказу про зарахування).
4.6. Приймальна комісія НТУ «ХПІ» розглядає заяви та документи вступників та
приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до
аспірантури не пізніше 31 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на
офіційному веб-сайті відділу аспірантури НТУ «ХПІ».
4.7. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і
сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-наукової програми (спеціальності), а
також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних
випробувань фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом
при поданні заяви у паперовій формі.
У разі подання документів на неакредитовані освітньо-наукові програми,
вступники особисто підписують окремий документ щодо проінформованості про
відсутність акредитації та ознойомлення з частиною шостою статті 7 Закону України «Про
вищу освіту».
4.8. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь освіти магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (далі –
Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа,
що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання
визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05 травня 2015 року № 504,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2015 року за № 614/27059.

5. Вступні випробування та конкурсний відбір
5.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за
результатами вступних випробувань.
Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії
складаються з:
- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з
відповідної спеціальності);
- вступного іспиту із іноземної мови (англійської, німецької, французької) в обсязі,
який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник,
який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL

або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English
Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти або аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче
рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);
французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється
від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу
зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з
найвищим балом.
- вступного іспиту з філософії (в обсязі стандарту вищої освіти бакалавра з
відповідної спеціальності).
Рівень знань вступника оцінюється за чотирибальною системою: «відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно».
Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до НТУ «ХПІ»
протягом одного календарного року.
5.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури НТУ «ХПІ»,
конкурсний бал обчислюється за формулою:
КБ = 0,5 · С + 0,3 · І + 0,2 · Ф,
де КБ – конкурсний бал;
С – бал вступного іспиту зі спеціальності;
І – бал вступного іспиту з іноземної мови;
Ф – бал вступного іспиту з філософії.
Конкурсний бал обраховується за результатами вступних випробувань з точністю
до 0,001.
5.3. Програми вступних іспитів обов’язково оприлюднюються на офіційному вебсайті відділу аспірантури НТУ «ХПІ». У програмах повинні міститися критерії
оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.
5.4. Для проведення вступних випробувань створюються предметні комісії, які
затверджуються наказом проректора з наукової роботи НТУ «ХПІ». До складу предметних
комісій включаються кандидати наук (доктори філософії) та доктори наук, які здійснюють
наукові дослідження за даною спеціальністю та відповідають за виконання цієї освітньонаукової програми.
До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які
не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною
іноземною мовою.
5.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у
визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче «задовільно», а
також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі
в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета
щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника
для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в НТУ «ХПІ».
5.6. Результати проведених вступних випробувань оприлюднюються на офіційному
веб-сайті відділу аспірантури НТУ «ХПІ» не пізніше наступного дня з моменту проведення.
5.7. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені НТУ «ХПІ»,
розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом
проректора з наукової роботи. Порядок подання апеляції наведено в розділі 9 цього Додатку
до Правил прийому.
5.8. Роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях на відповідних
кафедрах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім
знищуються, про що складається акт.

6. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до
зарахування
6.1. Рейтинговий список вступників, рекомендованих до зарахування,
впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.
При однаковому конкурсному балі право першочергового зарахування мають:
 особи, які мають вищі результати вступних випробувань зі спеціальності;
 особи, які мають вищі результати вступних випробувань з іноземної мови;
 особи, які мають статті у виданнях, які включені до наукометричних базах Scopus
або Web of Science;
 призери Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт;
 особи, які мають патенти на винахід або на корисну модель;
 особи, які мають статті у наукових фахових виданнях України;
 призери регіональних конкурсів наукових студентських робіт;
 особи, які мають статті у наукових періодичних виданнях інших держав;
 особи, які мають участь у міжнародних конференціях;
 особи, які мають участь у вітчизняних конференціях;
 середній бал з додатку до диплому спеціаліста або магістра
6.2. Якщо право першочергового зарахування додаткові правила не дозволяють
визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює
відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів.
6.3. Рейтингові списки формуються приймальною комісією та оприлюднюються у
повному обсязі на веб-сайті відділу аспірантури НТУ «ХПІ». Списки вступників,
рекомендованих до зарахування (або прикріплення), формуються приймальною комісією
та оприлюднюються шляхом розміщення на веб-сайті відділу аспірантури НТУ «ХПІ».
6.4. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

- ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма
навчання;
- прізвище, ім’я та по батькові вступника;
- конкурсний бал вступника.
6.5. Списки рекомендованих до зарахування (або прикріплення) оновлюються після
виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня доктора філософії вимог для
зарахування на навчання відповідно до розділів 3, 4 та 5 цього Додатку до Правил
прийому з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.
6.6. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним
замовленням за кожною конкурсною пропозицією та затверджуються рішенням
приймальної комісії відділу аспірантури, оприлюднюються шляхом розміщення на
інформаційних стендах приймальних комісій та офіційному веб-сайті НТУ «ХПІ»
відповідно до строків, визначених у розділі 3 цього Додатку до Правил прийому.
6.7. Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця
державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються
за кошти фізичних та юридичних осіб або прикріплення.
Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних
осіб укладається після видання наказу про зарахування.
Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
6.8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії відділу
аспірантури НТУ «ХПІ».
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також
розміщується на офіційному веб-сайті відділу аспірантури НТУ «ХПІ».

7. Наказ про зарахування
7.1. Накази про зарахування (або прикріплення) на навчання підписуються
ректором НТУ «ХПІ» на підставі рішення приймальної комісії, формуються відповідно до
списків вступників, рекомендованих до зарахування (або прикріплення), та
оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті НТУ «ХПІ».
У наказі про зарахування кожному аспіранту призначається науковий керівник.
7.2. Рішення приймальної комісії про зарахування (або прикріплення) вступника
може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з
боку вступника.
Вступники можуть бути відраховані з НТУ «ХПІ» за власним бажанням, про що
видається відповідний наказ.
На звільнені при цьому місця до початку навчальних занять може проводитись
додаткове зарахування наступних за рейтингом вступників.

8. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства
8.1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства
здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03
червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей
України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними
одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого
1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року №
684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом
Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання
організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства»,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
8.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу
освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
законодавством або угодами між НТУ «ХПІ» про міжнародну академічну мобільність.
Прийом іноземців до НТУ «ХПІ» на навчання за рахунок коштів державного
бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.
Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка
використовується для прийому вступників з числа:
- іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
- закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.
У разі подання документів на неакредитовані освітньо-наукові програми (спеціальності),
іноземці особисто підписують окремий документ щодо проінформованості про відсутнімть
акредитації та ознайомлення з частиною шостої статті 7 Закону України «Про вищу освіту».
8.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до НТУ «ХПІ»
за ліцензованими освітньо-науковими програмами (спеціальностями).
Зарахування вступників з числа іноземців на навчання в аспірантурі за кошти
фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися НТУ «ХПІ» упродовж року.
НТУ «ХПІ» обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній
здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості
балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.
8.4. Зарахування іноземців на навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні
вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:
- співбесіди зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної
спеціальності);
- співбесіди з мови навчання.
8.5. Для конкурсного відбору іноземці, які вступають до аспірантури НТУ «ХПІ»,
конкурсний бал обчислюється за формулою:
КБ = 0,5 · С + 0,3 · І + 0,2 · У,
де КБ – конкурсний бал;

С – бал вступної співбесіди з спеціальності;
І – бал вступної співбесіди з мови навчання;
У – балів успішності документа про здобутий рівень освіти в країні його
походження, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти
відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.
Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.
8.6. Для проведення вступних випробувань створюються предметні комісії, які
затверджуються наказом ректора НТУ «ХПІ».
До складу предметних комісій включаються кандидати наук (доктори філософії) та
доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та
відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.
До складу предметної комісії з мови навчання можуть включатися також особи, які
не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною мовою.
Особи, які на випробуваннях отримали незадовільні оцінки, до участі в конкурсі не
допускаються.
8.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у
визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено незадовільно до участі в
наступних вступних іспитах та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
8.8. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до НТУ
«ХПІ» на підставі наказів про зарахування.
8.9. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами,
загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України,
приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі
направлень Міністерства освіти і науки України.
8.10. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної
мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним
вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з
урахуванням відповідних договірних зобов’язань НТУ «ХПІ».
8.11. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус
яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до НТУ «ХПІ»
користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за
винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними
договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця,
можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот
для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому НТУ «ХПІ».

9. Порядок подання і розгляду апеляцій
9.1. У разі незгоди вступника з одержаною оцінкою на вступних випробуваннях,
вступник подає заяву на проведення апеляції у приймальну комісію відділу аспірантури в
день проведення іспиту.
9.2. Засідання апеляційної комісії проводиться у відділі аспірантури о 1100 годині в
наступний робочий день з дати проведення відповідного іспиту. Апеляційна комісія розглядає
роботу вступника у його присутності. Робота апеляційної комісії відображається у протоколі.
9.3. Для проведення апеляції створюються апеляційні комісії, які затверджуються
наказом ректора НТУ «ХПІ». До складу апеляційних комісій включаються проректор з
наукової роботи, завідувач аспірантури, співробітник відділу аспірантури, голова
предметної комісії та кандидат наук (доктори філософії) або доктор наук, які не входили до
складу предметної комісії за даною спеціальністю, але здійснюють наукові дослідження та
відповідають за виконання цієї освітньо-наукової програми.
9.4. Роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях зберігаються
головами предметних комісій протягом одного місяця з дати проведення іспиту, потім
передаються до центральної приймальної комісії, про що складається акт.
9.5. Рішення апеляційної комісії з приводу одержаної оцінки з іспиту не підлягають
обговоренню і мають остаточне рішення.

Таблиця 2 – Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка докторів філософії
Галузь
Ліцензований
Спеціальність
Освітньо-наукова програма
знань
обсяг, осіб
01 Освіта
011 Освітні, педагогічні
Освітні, педагогічні науки
5 (на рік)
науки
Історія науки та
українознавство
Філософія

12 (з урахуванням
строків навчання)
5 (на рік)

05 Соціальні 051 Економіка*
та поведінкові
науки
054 Соціологія

Економіка

16 (з урахуванням
строків навчання)
5 (на рік)

07 Управління 072 Фінанси, банківська
та адміністру- справа та страхування
вання
073 Менеджмент

Фінанси, банківська справа та
страхування
Менеджмент
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

03
Гуманітарні
науки

032 Історія та археологія
033 Філософія

075 Маркетинг
076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Соціологія

5 (на рік)
20 (на рік)
10 (на рік)
5 (на рік)

10 Природничі 101 Екологія
науки

Екологія
Фізика та астрономія
Прикладна фізика та
наноматеріали

10 (на рік)
5 (на рік)
15 (на рік)

11
113 Прикладна математика
Математика та
статистика

Прикладна математика

10 (на рік)

12
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні
123 Комп'ютерна інженерія
технології

Комп’ютерні науки

50 (на рік)

Комп'ютерна інженерія

30 (на рік)

13 Механічна 131 Прикладна механіка*
інженерія

Прикладна механіка

104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та
наноматеріали

132 Матеріалознавство
133 Галузеве
машинобудування
136 Металургія*

14 Електрична 141 Електроенергетика,
інженерія
електротехніка та

електромеханіка*
142 Енергетичне

Матеріалознавство
Галузеве машинобудування

28 (з урахуванням
строків навчання)
15 (на рік)
25 (на рік)

Металургія

10 (з урахуванням
строків навчання)

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Енергетичне

68 (з урахуванням
строків навчання)
10 (на рік)

Галузь
знань

Спеціальність
машинобудування
143 Атомна енергетика
144 Теплоенергетика

Освітньо-наукова програма
машинобудування
Атомна енергетика
Теплоенергетика

Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології
Метрологія та інформаційноінформаційно-вимірювальна вимірювальна техніка
техніка*

Ліцензований
обсяг, осіб
5 (на рік)
15 (на рік)

15
151 Автоматизація та
Автоматизація комп’ютерно-інтегровані
та
технології *
приладобудув
152 Метрологія та
ання

80 (з урахуванням
строків навчання)

16 Хімічна та 161 Хімічні технології та
біоінженерія інженерія*

Хімічні технології та
80 (з урахуванням
інженерія
строків навчання)
Біотехнології та біоінженерія
5 (на рік)

162 Біотехнології та
біоінженерія
17
171 Електроніка
Електроніка та 172 Телекомунікації та
телерадіотехніка
комунікації

Електроніка
Телекомунікації та
радіотехніка

18
181 Харчові технології*
Харчові технології
Виробництво
та технології 185 Нафтогазова інженерія та Нафтогазова інженерія та

25 Воєнні
науки,
національна
безпека,
безпека
державного
кордону

40 (з урахуванням
строків навчання)

5 (на рік)
10 (на рік)

8 (з урахуванням
строків навчання)
5 (на рік)

технології

технології

255 Озброєння та військова
техніка

Озброєння та військова
техніка

15 (на рік)

Автомобільний транспорт

5 (на рік)

27 Транспорт 274 Автомобільний

транспорт
* з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Додаток Е

Додаток Є

Додаток Ж

Додаток З

Додаток З (продовження)

