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Додатки
Додаток 1.Перелік спеціальностей та конкурсних пропозицій, за якими оголошується 
прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання та вартість платних 
послуг у 2020/2021 навчальному році в НТУ«ХПІ».
Додаток 2. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню 
освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200.
Додаток 3. Таблиця переведення позитивної оцінки вступного випробування для вступу на 
навчання для здобуття ступеня магістра та бакалавра на основі молодшого спеціаліста в 
шкалу 100-200.
Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання 
якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів).
Додаток 5. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка (НТУ «ХПІ»). 
Додаток 6. Етапи вступної кампанії.


