Додаток 10
до Правил прийому до ХНУРЕ у 2019 році
Особливості подання заяв на вступ,
проведення вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування
осіб, які вступають на навчання до ХНУРЕ для здобуття ступеня
магістра за всіма формами навчання за спеціальностями
051, 073, 121, 122, 123, 124, 125
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальностями 051, 073, 121, 122, 123, 124, 125 за всіма формами
навчання:
- реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
вступників розпочинається 13 травня та закінчується о 18.00 годині 03 червня
2019 року;
- складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників,
які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного
рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
розпочинається 13 травня та закінчується 31 травня 2019 року;
- прийом заяв та документів розпочинається 10 липня, і закінчується 23
липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного
іспиту;
- прийом заяв та документів розпочинається 17 червня і закінчується 25
червня для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа
про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення
навчання);
- основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 02 липня;
- вступний іспит з іноземної мови (для тих, хто має таке право),
проводиться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту, тобто 02
липня 2019 року;
- фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні
випробування для тих вступників, що вступають з неспорідненої
спеціальності, і вже склали єдиний вступний іспит, проводяться з 05 по 26
липня 2019 року;
- надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням не пізніше 05 серпня;
- виконання вимог Умов та Правил для зарахування до 18.00 години 10
серпня;
- наказ про зарахування за державним замовленням видається до 12.00
години 11 серпня 2019 року.
Для вступу для навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальностями 051, 073, 121, 122, 123, 124, 125 за всіма формами навчання
на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста, додаткові строки прийому заяв та документів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та

юридичних осіб визначені в Таблиці 3 цих Правил.
При цьому
використовуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови і
фахового (за необхідності ще й додаткового фахового) вступного
випробування.
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальностями 051, 073, 121, 122, 123, 124, 125 за всіма формами навчання
конкурсний відбір проводиться у формі єдиного фахового вступного іспиту з
іноземної мови та фахових вступних випробувань. Результати єдиного
вступного іспиту можуть зараховуватись як результати вступного іспиту з
іноземної мови на спеціальності, для яких не передбачено складання єдиного
вступного іспиту.
Конкурсний бал обраховується за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
де П1 – оцінка єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови;
П2 – оцінка фахового вступного випробування в ХНУРЕ (за шкалою від
100 до 200 балів);
П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній
бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на
основі якого здійснюється вступ) за шкалою від 0 до 20 балів. Додаткові бали
(в разі наявності) розраховуються відповідно до Додатку 8 до Правил.
Можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних
іспитів у ХНУРЕ (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови) при
вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051, 073, 121, 122,
123, 124, 125 за всіма формами навчання:
- особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті через
наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та
патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження
зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства
освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29
серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції
України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
- особи, які для виконання єдиного вступного іспиту потребують
створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих
(спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми
потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання,
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства
охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900,
зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №
1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401,
0501, 0601, 0701, 0702;
- вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані)
після 31 березня 2019 року (з 01 квітня).

Таблиця 1
Переведення оцінки фахового вступного випробування (ФВВ) в
ХНУРЕ для осіб, які вступають на навчання до ХНУРЕ для здобуття
ступеня магістра за всіма формами навчання за спеціальностями
051, 073, 121, 122, 123, 124, 125 зі шкали ECTS в шкалу 100-200
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Таблиця 2
Переведення позитивних результатів єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з
іноземної мови для осіб, які вступають на навчання для здобуття
ступеня магістра до ХНУРЕ за всіма формами навчання

