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• Бакалавр на базі ПЗСО 
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Конкурсний бал (КБ)  
для вступу до ХНУРЕ  

 

 
КБ =К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 +  К*ОУ 

 

• П1, П2, П3 – оцінки з предметів НМТ 

• ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ХНУРЕ для вступу до ХНУРЕ за 
шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності 151,152,153,171,172,173  

 



Вагові коефіцієнти з предметів НМТ у 2022 році 



Додаткові (коригувальні) коефіцієнти  
для вступу до ХНУРЕ 

 

• Регіональний - РК для ХНУРЕ у 2022 році дорівнює 1,07 

 

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

 (та  1,00 в інших випадках) 

 

• Сільський  (СК)  у 2022 році – не застосовується! 



• Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-
2021 року з української мови та літератури/української 
мови, математики та/або історії України за бажанням 
вступника можуть бути зараховані замість відповідних 
предметів національного мультипредметного тесту,  

якщо різниця балів національного мультипредметного тесту 
та зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного 
предмету не перевищує 15 балів. 
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Для спеціальностей 
бакалаврату ХНУРЕ   

051, 073,  
121, 122, 123, 124, 125, 126 
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• На бюджет   і   на контракт – 

 використовуються лише результати НМТ 

 

 

 
Мотиваційний лист є обов’язковим для усіх,  за нього не нараховуються бали! 
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Для бакалаврату ХНУРЕ  

113, 151, 152, 153, 163, 171, 172, 173, 186 

 

На бюджет - результати НМТ 

 

На контракт – зарахування лише за 
мотиваційним листом (МЛ) 

 

 
Мотиваційний лист є обов’язковим для усіх,  за нього не нараховуються бали 



 

 

• Бакалавр на базі ОКР “МС”, 

    МБ, ФМБ 
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Розрахунок рейтингу при вступі  
на базі ОКР МС,  ФМБ, МБ 

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

 

Конкурсний бал (КБ) = 0,5*К1 + 0,5*К2 
 

• де П1, П2 – оцінки  НМТ  або ЗНО 2019-2021 років 



Для вступу на бакалавра 
  на базі МС, ФМБ, МБ  
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1) для вступу на місця державного замовлення –  

НМТ з української мови  або ЗНО 2019-2021 років з 
української мови та літератури/української мови (перший 
предмет)  

та НМТ з математики  або ЗНО з математики 2019-2021 років 
(другий предмет) 

 

2) для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб 
–  НМТ  або ЗНО  2019-2021 років з математики (перший 
предмет) та одного предмету НМТ або ЗНО 2019-2021 
років на вибір вступника (другий предмет).  

 

Мотиваційний лист є обов’язковим для усіх,  за нього не нараховуються бали! 



 

 

• Магістр 
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• Як і ЗНО, через воєнні дії в Україні традиційні вступні випробування до 
магістратури (ЄВІ/ЄФВВ) скасовано.  

Магістри  для вступу на спеціальності 051 та 073 до ХНУРЕ  

проходитимуть магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) 

МТНК – комп’ютерний онлайн-тест, що відбуватиметься в спеціальних 
тимчасових екзаменаційних центрах (як і НМТ), створених у населених 
пунктах України (за погодженням з органами державної влади), а також 
у деяких країнах Європи.   

МТНК міститиме завдання, спрямовані на визначення загальної навчальної 
компетентності вступника. Їх укладають відповідно до Програми ТЗНК.   

 

Зареєструватися для проходження МТНК  потенційні магістри зможуть з 27 
червня до 18 липня включно, звернувшись до  Приймальної комісії.  

 

Тестування будуть проведені в основну, додаткову та спеціально 
організовану сесії. 

• основна  – з 10 серпня до 17 серпня;  

• додаткова – з 07 вересня до 10 вересня;  

• спеціально організована – вересень – жовтень (терміни буде визначено 
пізніше). 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2157-20
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFVV/Zatverdzheni.prohramy.YEFVV/11.02/Pro.zatv.Prohr.predm.TZNK-nalaz-158-11.02.2022.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFVV/Zatverdzheni.prohramy.YEFVV/11.02/Pro.zatv.Prohr.predm.TZNK-nalaz-158-11.02.2022.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFVV/Zatverdzheni.prohramy.YEFVV/11.02/Pro.zatv.Prohr.predm.TZNK-nalaz-158-11.02.2022.pdf


Для спеціальностей ХНУРЕ   
051 та  073 
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Для інших спеціальностей магістратури 
ХНУРЕ – 

На бюджет -  фаховий іспит в ХНУРЕ  

• очний  

• дистанційний: авторизація та 
проведення іспиту  - через Google-meet  
та DL,  відповіді на вступний фаховий 
тест – в бланку на DL 

На контракт – зарахування лише за 
мотиваційним листом (МЛ) 

 
Мотиваційний лист є обов’язковим для усіх,  за нього не нараховуються бали 
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• ПІЛЬГОВИКИ 
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Держзамовлення 
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Додатки до Правил 

• Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом 
на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання, вартість навчання у 2022 
році 

•  Додаток 2. Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультипредметного 
тесту під час вступу до ХНУРЕ у 2022 році 

•  Додаток 3. Правила прийому до аспірантури та докторантури ХНУРЕ у 2022 році 

•  Додаток 4. Положення про мотиваційний лист для вступу до ХНУРЕ у 2022 році 

•  Додаток 5. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного 
тесту,  магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200 

•  Додаток 6. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного 
розміщення державного та регіонального замовлення в 2022 році 

•  Додаток 7. Положення про порядок прийому на навчання до ХНУРЕ для здобуття 
ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю у 2022 році 
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