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Бакалаврат 
на базі ПЗСО 

 



 Бакалавр на базі середньої школи 



 Бакалавр на базі середньої школи 



 
Конкурсний бал (КБ)  
для вступу до ХНУРЕ  

 

 

КБ =К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ 
• П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з 

першого, другого та третього предметів 

• А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в 
шкалу від 100 до 200 балів  

• ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ХНУРЕ для вступу до ХНУРЕ за 
шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності 152, 153, 171, 186  

На спеціальності  124, 151, 152, 153,  

 171, 172, 173, 186   

є можливість отримати додатково  

до 20 балів з предмета ЗНО  

за результатами участі  

в Олімпіаді ХНУРЕ 

 



Всеукраїнська олімпіада ХНУРЕ  
для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти 

 

Буде проводитися з предметів ЗНО: 

 

- математика  

- українська мова 

  березень-квітень 2021 
 



Додаткові коефіцієнти  
для вступу до ХНУРЕ 

• Регіональний - РК для ХНУРЕ у 2021 році дорівнює 1,02 
 

• Галузевий - ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетностями 
№1 та №2  на спеціальності  124, 151, 152, 153, 171, 172, 173, 186   

 (та  1,00 в інших випадках) 
 

• Сільський - СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських 
населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у 
навчальних закладах, що знаходяться на території сільських населених 
пунктів у рік вступу  (та 1,00 в інших випадках) 

 та  1,05  для заяв, що подані на спеціальності 124, 151, 152, 153,  
171, 172, 173, 186  
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Бакалаврат 
на старші курси 

 
Новація –  

електронне подання заяв на вступ 
 



 Бакалавр на базі ОКР МС та на  основі раніше отриманого ступеня бакалавра 

      (ОКР спеціаліста, ступеня магістра)  



Вступ на базі ОКР “молодший спеціаліст” 

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого 
спеціаліста  –  за формулою 

 

Конкурсний бал (КБ) = П1*К1 + П2*К2 + П3*К3 
 

• де П1, П2 – оцінки  ЗНО або вступних іспитів (для тих, хто має на це право)  

з української мови та математики;  

  П3 – оцінка з фахового вступного випробування. 

 

• Вагові коефіцієнти для показників конкурсного відбору для вступу на 
навчання для здобуття ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого 
спеціаліста  такі:   

 К1  =  0,25;  К2 = 0,25;  К3 = 0,5. 

 



Магістратура 
 



 Магістр  



 Магістр  



Конкурсний бал (КБ)  
для вступу в магістратуру  

КБ =К1*П1 + К2*П2 
 

• П1 – оцінка з єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови (100-200 балів) 
Для вступу на усі спеціальності 
 

• Приймаються сертифікати ЄВІ, складених у 2020 та 2021 роках  

 

• П2 – оцінка з фахового вступного випробування (100 – 200 балів) 

 

• К1 та К2 – вагові коефіцієнти 

• К1 = 0,25 

• К2 = 0,75 



При вступі  
на неспоріднені  

спеціальності в ХНУРЕ  
додаткове фахове вступне випробування,  

у 2021 році складати не потрібно 



Орієнтовний графік сесії для вступу до 
магістратури в 2021 році 

19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07 

Сесія 1 Сесія 2 

ФВ ФВ Ін.мова ФВ 

26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 

Сесія 3 

Ін.мова ФВ ФВ 

1 сесія – тільки для вступників, які здали ЄВІ 
 
2, 3 сесія – для вступників, які здали ЄВІ та вступників, які здають іспит з іноземної 
мови в університеті 



Абітурієнт має подавати паперову заяву на вступ особисто в 
Приймальній комісії ХНУРЕ у таких випадках: 

• для реалізації пільгового права на вступ за іспитами, співбесідою 
 

• для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти 
 

• для реалізації права на першочергове зарахування 
 

• за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, 
громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у 
сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання 
 

• у разі подання іноземного документа про освіту 
 

• у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства 
 

• у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження 
фотополімерних технологій їх виготовлення 
 

• для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом восьмим підпункту 1 пункту 
7 розділу VII Умов прийому 
 

• у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших 
причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії 

Подання заяв на вступ на бакалавра та магістра – 
через електронні кабінети вступника 



ПІЛЬГИ  

(спеціальні умови вступу) 
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Перша група пільг  
– спеціальні умови участі в конкурсному відборі (вступі)  
 

Спеціальні умови  вступу на бакалавра освіти на основі ПЗСО: 

• зарахування за співбесідою; 

• участь у конкурсному відборі за іспитами  в ПК замість ЗНО  та/або  квотою-1,  квотою-2 

 

Спеціальні умови щодо вступу на основі ОКР молодшого спеціаліста: 

 -  участь у конкурсному відборі за іспитами  в ПК замість ЗНО 

 

Спеціальні умови вступу до магістратури ХНУРЕ: 

-  участь у конкурсному відборі за іспитами в ХНУРЕ замість ЄВІ 
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Друга група пільг  
– переведення на вакантні місця державного бюджету (тільки при вступі 

на бакалавра на основі ПЗСО) 
• переведення на вакантні місця державного або регіонального, якщо вони зараховані на навчання за 

іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію 

 

• переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому 
законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 

 



Аспірантура 
та докторантура 
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Показники наукової діяльності та відповідних балів, які 
додаються до конкурсного балу 

 Максимальна кількість балів  не може перевищувати 30 



Іноземці 



• Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати вищу 
освіту в ХНУРЕ за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не 
передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між 
закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. 
 

• Прийом іноземців до ХНУРЕ на навчання за рахунок коштів державного 
бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без 
громадянства, у тому числі закордонних українців, які постійно проживають в 
Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового 
захисту). 

 
• У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності) 

факт ознайомлення іноземця з частиною шостою статті 7 Закону України "Про 
вищу освіту" фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості 
про відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом 

 
Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб може здійснюватися в ХНУРЕ: 
 

• двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 01 
листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра 

• упродовж року для навчання в аспірантурі,  докторантурі 
 



Зміст освітніх програм має бути 
викладеним на офіційному сайті 

https://nure.ua/abituriyentam/spetsialnosti-ta-spetsializatsiyi 



Розрахунок прогнозу державного 

замовлення на 2021рік 


