
Пам’ятка 

щодо вступу до ХНУРЕ 

на освітній ступінь «Бакалавр» у 2020 році 

на базі повної загальної середньої освіти  
 

1. Конкурсний бал (КБ) для вступу:    

К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * ОУ  

де  П1, П2, П3 – оцінки ЗНО з першого, другого та третього предметів; А - 

середній бал документа про повну загальну середню освіту; ОУ - бал за успішне 

закінчення у рік вступу підготовчих курсів ХНУРЕ на спеціальності 124, 151, 152, 

153, 163, 171, 172, 173, 186. Усі оцінки - за шкалою 100-200. Значення вагових 

коефіцієнтів К1–К5 – в Додатку 6 до Правил прийому.  

Конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) 

коефіцієнти: РК -  1,02; ГК -  1,02 для заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності  

124, 151, 152, 153, 163, 171, 172, 173, 186; СК - 1,02 для осіб, зареєстрованих у 

селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що 

знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей  124, 151, 152, 

153, 163, 171, 172, 173, 186).  

2. ЗНО: з 25 червня по 17 липня. 

3. Початок реєстрації електронних кабінетів:    1 серпня. 

4. Подання заяв на вступ. 13 серпня – 22 серпня (для пільговиків 
13-16 серпня в паперовому вигляді). Всього  - до 5 заяв на 5 
спеціальностей. 

5. Рейтинговий список на бюджет:  не пізніше 12:00 27 серпня. 

6. Прийом оригіналів документів (особиста подача). Укладання 
Договору на навчання (для неповнолітніх – з батьками) на бюджет:   

27 серпня – 31 серпня. 

7. Наказ на зарахування на бюджет: 5 вересня. 

8. Прийом документів та зарахування на контрактне навчання. 
Укладання Договорів на навчання та на контракт (для 
неповнолітніх – з батьками):  з 6 вересня. 

9. Прийом документів, що засвідчують підстави переведення 
на вакантні бюджетні місця, від зарахованих контрактників:  не 
пізніше 10 вересня. 

10. Переведення контрактників на вакантні бюджетні місця: до 
15 вересня. 

11. Початок навчання: 15 вересня. 


