
Міністерство освіти і науки України 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПАМ’ЯТКА ВСТУПНИКА 2020 
ХНАДУ оголошує набір для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
 

Перелік спеціальностей 
Шифр Спеціальність Перелік конкурсних предметів 

015.32 
Професійна освіта. Електроніка, метрологія 

та радіотелекомунікації (1п, 2, 3) 
1. ЗНО «Українська мова та 

література» 

2. Фахове випробування 015.38 Професійна освіта. Транспорт (1п, 2, 3) 

051 Економіка (2, 3) 1. ЗНО з «Українська мова та 

література» 

2. ЗНО «Математика»  

(«Математика» або «Історія 

України» - тільки контракт) 

3. Фахове випробування 

071 Облік і оподаткування (1п, 2, 3) 

073 Менеджмент (2, 3) 

076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність (2, 3) 

101 Екологія (1п, 2, 3) 

1. ЗНО з «Українська мова та 

література» 

2. Фахове випробування 

121 Інженерія програмного забезпечення (1п, 2) 

122 Комп’ютерні науки (1п, 2, 3) 

131 Прикладна механіка (1п, 2, 3) 

132 Матеріалознавство (1п, 2) 

133 Галузеве машинобудування (1п, 2, 3) 

141 
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка (1п, 2, 3) 

142 Енергетичне машинобудування (1п, 2, 3) 

151 
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології (1п, 2, 3) 

152 
Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка (1п, 2, 3) 

192 Будівництво та цивільна інженерія (1п, 2, 3) 

193 Геодезія та землеустрій (1п, 2, 3) 

274 Автомобільний транспорт (1п, 2, 3) 

275.03 
Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті) (1п, 2, 3) 
 

Примітка: (1п (прискорений), 2, 3) – можливі курси для зарахування 
 

Для студентів контрактної форми навчання!!! 
 

Оплата здійснюється: денна форма навчання - з 16 серпня по 30 вересня 2020 року; 

    заочна форма навчання - з 23 серпня по 01 жовтня 2020 року, 

               - (додатковий набір) з 24 по 30 листопада. 
 

Режим роботи приймальної комісії: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 16:30  

(перерва 13:00 – 14:00), субота та неділя з 10:00 до 13:00. 
 

Адреса університету: 61002, Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, ст. метро «Пушкінська».  

Телефони приймальної комісії (057) 707-37-82, 707-36-83, факс (057) 700-38-64 

http://www.khadi.kharkov.ua       E-mail: abitur@khadi.kharkov.ua 

mailto:abitur@khadi.kharkov.ua


УВАГА!!!    Важливі дати 
 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Початок прийому заяв та 

документів 
13 липня 2020 року 

13 липня 2020 року 

(додатковий набір) 

21 жовтня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів 
о 18.00 годині 22 липня 2020 р. 

11 серпня 2020 року 

(додатковий набір) 

20 листопада 2020 року 

Строки проведення ХНАДУ 

вступних іспитів з «Української 

мови та літератури», 

«Математики», «Історії України» 

(для пільгових категорій) 

23 липня -30 липня 2020 року 

12 серпня - 18 серпня 2020 р. 

(додатковий набір) 

21 листопада -  

26 листопада 2020 р. 

Строки проведення фахових 

випробувань 
23 липня -30 липня 2020 року 

12 серпня - 18 серпня 2020 р. 

(додатковий набір) 

21 листопада -  

26 листопада 2020 р. 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 
не пізніше 30 липня 2020 року 

не пізніше 20 серпня 2020 р. 

(додатковий набір) 

не пізніше 27 листопада 2020 р. 

Виконання вимог до зарахування 

Держзамовлення  

до 15.00 години 31 липня 2020 р.; 
 

За кошти фізичних та/або 

юридичних осіб - не пізніше 30 

листопада 2020 року 

не пізніше 21 серпня 2020 року 

(додатковий набір) 

не пізніше 28 листопада 2020 р. 

Терміни зарахування вступників 

Держзамовлення – не пізніше 

18.00 години 15 вересня 2020 р.; 
 

За кошти фізичних та/або 

юридичних осіб – після 

зарахування на місця державного 

замовлення відповідної 

спеціальності – не пізніше 30 

листопада 2020 року. 

не пізніше 22 серпня 2020 року 

(додатковий набір) 

не пізніше 30 листопада 2020 р. 

 

Перелік необхідних документів 
 Заява встановленого зразка 

 Документ державного зразка про здобутий освітній рівень (диплом молодшого 

спеціаліста з додатком) оригінал та його дві копії 

 Три копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт або ID-

картка з додатком)  

 Три копії ідентифікаційного коду 

 Копія військового квитка або посвідчення про приписку (тільки денна форма 

навчання) 

 Копія медичної довідки за формою 086-О (тільки денна форма навчання) 

 6 фотокарток (розмір 3 × 4 см, без головного убору) 

 Сертифікат (сертифікати) ЗНО та його дві копії за 2017-2020 роки  

 Документи, або їх копії, які підтверджують особливі умови зарахування 

Телефони приймальної комісії (057) 707-37-82,  

707-36-83, факс (057) 700-38-64, 050-633-58-93 


