Пам’ятка
щодо вступу до ХНУРЕ
на освітній ступінь «Магістр» у 2020 році
1. Конкурсний бал (КБ) для вступу: КБ =П1 + П2 + П3,
П1 – оцінка з єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови (за
шкалою 100 – 200 балів);
П2 – оцінка з фахового вступного випробування (100 – 200 балів);
П3 - оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховує
середній бал документа про здобутий освітній рівень (наприклад,
диплома балалавра) (від 6 до 10 балів, середній бал за всі оцінки
бакалаврату в шкалі від 60 до 100 помножується на коефіцієнт 0,1) та
додаткові бали за навчальні та наукові досягнення і суспільну
активність: Додаток 8 до Правил прийому – https://nure.ua/abituriyentam/pravilaprijomu) за шкалою від 0 до 10 балів.

2. Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з
іноземної мови (ЗНО): з 12 травня по 05 червня 2020 року;
- складання ЄВІ з іноземної мови – 1 липня 2020 р.
- реєстрація електронних кабінетів вступника з 1 серпня 2020 р.
- подання заяви на вступ: 05 - 22 серпня 2020 р. в електронному
вигляді у власному електронному кабінеті.
3. Фахове вступне випробування зі спеціальності:
сесія № 1: 10 – 12 серпня 2020 р. для вступу зі споріднених
спеціальностей (освітніх програм);
сесія № 2: 25 – 26 серпня 2020 р. для вступу з неспоріднених
спеціальностей (освітніх програм). Розклад випробувань по днях буде
розроблений та оприлюднений на офіційному сайті університету та
інформаційному стенді Приймальної комісії у липні 2020 р.
4. Рейтинговий список на бюджет – 1 вересня 2020р.
Закінчення виконання вимог до зарахування на державне
замовлення (подача документів в паперовому вигляді) до 18.00
6 вересня 2020 р.
5. Наказ на зарахування: на бюджет - 11 вересня 2020 року.
6. Закінчення виконання вимог до зарахування за кошти фізичних
та юридичних осіб (подача документів в паперовому вигляді) до
18.00 14 вересня 2020 р. Наказ на зарахування за кошти фізичних
та юридичних осіб – 15 вересня 2020 р.
Примітка: додаткове вступне фахове випробування для вступу на неспоріднені
спеціальності у 2020 році не передбачається. При вступі на неспоріднені
спеціальності вступник здає тільки фахове вступне випробування для тієї
спеціальності, на яку вступає.

