ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА
ВСТУП НА БАЗІ ДИПЛОМА
МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА
Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового
молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра можуть зараховуватись за
державним (регіональним) замовленням на перший курс за скороченим строком навчання.
Кроки

Що необхідно зробити

Крок 1.

Подати заяву на вступ з 14 по 22 липня 2022 року в електронному кабінеті
вступника або особисто в Приймальній комісії ХНУРЕ.
Підготувати паперовий комплект документів:
1.
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Паспорт громадянина України та 2 копії паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з
відміткою про останнє місце прописки); якщо паспорт у вигляді картки, то до нього
додається витяг про реєстрацію (2 копії);
1. Військовий квиток або посвідчення про приписку та копія – 1 прим.;
2. Копія довідки про ідентифікаційний код – 2 прим.
3. Атестат про повну загальну середню освіту та копія – 2 прим.
4. Додаток до атестата з оцінками та копія – 2 прим.
5. Додаток до атестата з оцінками та копія – 2 прим.
6. Диплом молодшого спеціаліста та копія – 2 прим.
7. Додаток до диплома молодшого спеціаліста та копія – 2 прим.
8. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та з
математики (у 2022 році приймаються сертифікати ЗНО 2019-2022 років) та копія –
2 прим.;
9. 6 кольорових фотокарток 3х4 см;
10. Медична довідка за формою 086-о;
11. Анкета для цифрової фотографії (оформляється під час подачі документів в
ХНУРЕ).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються!
Скласти фахове випробування в період з 22 по 30 липня 2022 року
(відповідно до розкладу, який буде оприлюднено на сайті ХНУРЕ)
Дочекатися рейтингового списку – 31 липня 2022 року.
Рейтинговий список вступників буде оприлюднений із зазначенням
рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.
Принести особисто оригінали документів та заповнити договір на навчання
(виконати умови зарахування) – до 01 серпня 2022 року.
Після оприлюднення списку необхідно принести оригінали документів та
заповнити договір на навчання в двох примірниках.
Завантажте,
роздрукуйте
та
заповніть: https://nure.ua/wpcontent/uploads/2020/Admission_Board/dogovir_na_navchannja.pdf завчасно.
Наказ на зарахування на бюджет – 02 серпня 2022 року.
Ви – студент ХНУРЕ !

Запрошуємо отримати спеціальність майбутнього –
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»!

