
ВЕСНА НАДІЙ з ХНТУ! 
Шановні абітурієнти 2021 року! 

  

          Херсонський національний технічний університет запрошує учнів 9,10, 

11х класів, їхніх батьків та всіх зацікавлених на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ 

ДВЕРЕЙ, що відбудеться 15 КВІТНЯ 2021 р.  О 15-00 В ОНЛАЙН-

ФОРМАТІ. 

         Ви зможете взяти участь у віртуальному турі «Візитна картка ХНТУ» - 

побачити лекційні аудиторії, наукові лабораторії, музеї і виставкові зали, 

студентські коворкинги, студмістечко  та багато цікавого. 

        Ми підготували вам  всю необхідну інформацію про переваги навчання  

і правила вступу до ХНТУ. Тож всі охочі мають можливість поспілкуватись з  

ректором університету, деканами факультетів, представниками приймальної 

комісії ХНТУ. 

 

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: 15 квітня 2021 р. о 15.00 год. 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Херсонський національний технічний університет    

Підключитися до конференції Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/82377612091?pwd=TGs5Nkk5SU9uaDgwcGRpSytXR

3Bjdz09 

Ідентифікатор конференції: 823 7761 2091 Код доступу: 3nth5U 

 

Трансляція заходу проходитиме на офіційних сторінках ХНТУ в соціальних 

мережах 

https://www.youtube.com/channel/UC7oozvQhiNTmgrPv5lX63Tg 

https://www.facebook.com/kntu.net.ua 

 

ПРОГРАМА ЗАХОДУ: 

15: 05 — зустріч з ректором  ХНТУ Ю.М. Бардачовим; 

15: 15 — Віртуальний тур «Візитна картка ХНТУ» 

15:30 —Зустріч з деканами факультетів, знайомство  зі спеціальностями та 

освітніми програмами. 

15:40 — презентації: «Правила прийому  до ХНТУ у 2021 році»; 

«Вступна кампанія у запитаннях та відповідях». 

 

ПОСТАВИТИ ЗАПИТАННЯ: 

Можна під час онлайн-заходу  або  заздалегідь  на сторінках ХНТУ у 

соціальних мережах: 

https://www.facebook.com/kntu.net.ua/ 

https://www.instagram.com/kntu.zvo/?hl=ru 

https://invite.viber.com/?g2=AQAX%2F2ib8JFBHkzzmbfM17TQLLfN%2Fi7f5p 

xJAeJvrb1Vib1ODcSnzmEO0v4MZIxc 

https://t.me/joinchat/IDDfiBeD0sWi4XaC 

https://us05web.zoom.us/j/82377612091?pwd=TGs5Nkk5SU9uaDgwcGRpSytXR3Bjdz09
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https://www.facebook.com/kntu.net.ua
https://www.facebook.com/kntu.net.ua/
https://www.instagram.com/kntu.zvo/?hl=ru
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 Звертаємо увагу, що  онлайн - дні відкритих дверей факультетів, 

підготовчого відділення будуть проводитись за графіком: 

19.04.2021 р. о 15-00 

Факультет економіки, бізнес-аналітики та підприємства 

Підключитися  до конференції  Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/84862369840?pwd=R3Z6Qkx3WjVpaXVpM3NXb2RS

M0Urdz09 

Ідентифікатор конференціі: 848 6236 9840 

Код доступу: 90DCqH 

20.04.2021 р. о 15-00 

Підготовче відділення ХНТУ 

Подключитися до конференціі Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/88069346464?pwd=a2tUQ3pFTEgyZ0RicEtmbmN0bi9

rdz09 

Ідентифікатор конференцїї: 880 6934 6464 

Код доступу: a98Rnv 

                                              21.04.2021 р. о 15-00 

 Факультет інженерії та транспорту 

Підключитися до конференції  Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81540508656?pwd=cE1QWXpSencranRnSjFpb2Z0YT

JVZz09 

Ідентифікатор конференції: 815 4050 8656 

Код доступу: 7nkTWc 

23.04.2021 р. о 15-00 

 Факультет міжнародних економічних відносин, управління  і бізнесу 

Підключитися до конференції Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/89458959539?pwd=TUVsNXBLQ3Q3bGwwNFdSM0l

zZktFdz09 

Ідентифікатор конференції: 894 5895 9539 

Код доступу: jNvm6B 
26.04.2021 р. о 15-00 

 Факультет інформаційних технологій та дизайну 

Підключитися до конференції Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/89648456050?pwd=M0VPWmVpRWRCSHIrQldoeCt4

dHg3QT09 

Ідентифікатор конференции: 896 4845 6050 

Код доступу: Bb2fWh 

                                             28.04.2021 р. о 15-00 

 Факультет інтегрованих технологій 

Підключитися до конференції  Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81741783224?pwd=ODJ0RkNONDBsei9xdno2U2RoV

1BOdz09 

Ідентифікатор конференції: 817 4178 3224 

Код доступу: eg5zB4 

 


