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І Загальні положення
1. Провадження
освітньої
діяльності
у
Харківському
національному
автомобільно-дорожньому університеті здійснюється відповідно до ліцензії
Міністерства освіти і науки України, додаток до наказу МОН №125 Л від 16.06.2017р.
2. Правила прийому (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) (далі –
приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої
освіти в 2021 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України 15 жовтня 2020 року №1274 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508.
3. Прийом на навчання проводиться за освітніми програмами (додаток 1 Правил)
відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей (спеціалізацій), за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
4. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного
рівня вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання на другий (старші) курс(и) або
на перший курс (зі скороченим строком навчання) здійснюється в межах вакантних місць
ліцензованого обсягу.
5. Прийом до ХНАДУ здійснюється на конкурсній основі за відповідними
джерелами фінансування. Організацію прийому вступників до ХНАДУ здійснює
приймальна комісія.
6. На час вступної кампанії (проведення вступних випробувань тощо) ХНАДУ та на
час навчання у ХНАДУ усі студенти та вступники за потреби забезпечуються гуртожитком
відповідно до затвердженого у ХНАДУ порядку. Умови поселення вступників, кількість
вільних місць у гуртожитках розміщені на офіційному сайті ХНАДУ.
7. Для навчання осіб з особливими освітніми потребами передбачено навчання за
індивідуальними планами у форматі дистанційного навчання.
8.У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
адресне розміщення бюджетних місць - надання вступнику рекомендації до
зарахування на місця навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним
або регіональним замовленням) на підставі його конкурсного бала;
відкрита конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для
навчання за державним замовленням визначається при адресному розміщенні бюджетних
місць в межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного
замовлення або дорівнює нулю в разі неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум
державного замовлення;
вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої
освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту,
співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, творчого заліку,
фахового випробування, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного
випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень;
вступний іспит - форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань,
умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до
конкурсного бала вступника, або за результатами якого вступник допускається до участі в

конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань;
вступник - особа, яка подала заяву (заяви) про допуск до участі в конкурсному
відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;
єдиний вступний іспит - форма вступного випробування з іноземної (англійської, або
німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття
ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційнотехнологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;
кваліфікаційний мінімум державного замовлення - мінімальна кількість вступників,
яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію при адресному
розміщенні бюджетних місць для відкриття набору на неї (тільки для спеціальностей, які
входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);
квота для іноземців - визначена частина обсягу бюджетних місць, яка
використовується для прийому вступників з числа:
іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів
України;
закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням закордонного українця,
і які не проживають постійно в Україні;
квота-1 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих
конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих
(закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на
основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних
іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2;
квота-2 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих
конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих
(закритих) конкурсних пропозицій) у закладах вищої освіти, яка може бути використана
для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на
вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та
професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій
території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24
травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016
року за № 795/28925 (далі - наказ № 560) та Порядку прийому для здобуття вищої та
професійної (професійно- технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово
окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі - наказ № 697);
конкурсна пропозиція - пропозиція закладу вищої освіти (відокремленого
структурного підрозділу закладу вищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої
освіти, який знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження закладу
вищої освіти) щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти,
освітню програму, форму здобуття освіти, курс, строк навчання на основі здобутого
освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті,
фіксовані (закриті) та небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції
входять в широку конкурсну пропозицію. Для конкурсних пропозицій, які поєднують
декілька освітніх програм, строки та порядок розподілу студентів між ними визначено в

цих Правилах прийому;
конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за
результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно
до Умов та цих Правил прийому;
конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі
конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників для здобуття
вищої освіти (на конкурсній основі);
конкурсний предмет - навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних
досягнень з якого (якої) враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до
ХНАДУ;
максимальний обсяг державного замовлення - максимальна кількість вступників на
відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована для зарахування на місця
державного замовлення;
небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються
місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або
регіональним замовленням);
право на зарахування за квотами - право вступника щодо зарахування на навчання до
закладу вищої освіти за квотою-1, квотою-2 та квотою для іноземців, що реалізується
відповідно до цих Правил та Умов;
презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень - форма вступного
випробування, що може бути передбачена при вступі для здобуття освітнього ступеня
доктора філософії, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення
вступника;
пріоритетність - визначена вступником під час подання заяв, на місця за кошти
державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням),
черговість (де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду;
рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на
навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Правил прийому та
Умов;
співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання
підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета
(предметів)) і мотивованості вступника, за результатами якої приймається протокольне
рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;
технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії
з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви
до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО), що підтверджується
актом про допущену технічну помилку;
фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі
здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо- кваліфікаційного рівня
вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми
певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;
фіксована (закрита) конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція із заздалегідь
визначеною кількістю місць для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за
державним або регіональним замовленням);
широка конкурсна пропозиція - сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка

складає спільну пропозицію державними закладами вищої освіти сукупного обсягу
(суперобсягу) бюджетних місць для прийому вступників на місця навчання за кошти
державного бюджету (за державним замовленням) на певну галузь, спеціальність
(спеціалізацію) та форму здобуття освіти. Відкрита конкурсна пропозиція може входити
лише до однієї широкої конкурсної пропозиції;
Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про
зайнятість населення».
Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про
закордонних українців».
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу
освіту».
ІІ Прийом на навчання для здобуття вищої освіти
1. Для здобуття вищої освіти приймаються:
особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста - для здобуття ступеня бакалавра;
особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста), - для здобуття ступеня магістра;
особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ступеня доктора філософії.
Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються
особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або
здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний
навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання
за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладів вищої освіти є виконання
вимог, аналогічних переведенню на спеціальність відповідно до законодавства.
2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особам, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ХНАДУ може перезарахувати
кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти (за
відсутності стандарту - не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматись на
другий (старші) курс(и) або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для
здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на перший
або старші курси (у тому числі зі скороченим строком навчання).
Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі
ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були відраховані або
перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими
для завершення навчання за цим самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальним
навчальним планом за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у
ХНАДУ або в іншому закладі вищої освіти.
Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі повної
загальної середньої освіти, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з
академічною відпусткою, мають право бути поновленими для продовження навчання для
здобуття ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти за тією самою або
спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у ХНАДУ або в іншому закладі вищої

освіти.
3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно
до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015
року № 266.
4. Особливості прийому на навчання до ХНАДУ осіб, які проживають на тимчасово
окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2021року, визначаються наказом
№ 560.
5. Особливості прийому до ХНАДУ осіб, місцем проживання яких є територія
проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення),
територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня
2020 року, визначаються наказом № 697.
ІІІ Джерела фінансування здобуття вищої освіти
1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у ХНАДУ здійснюється:
за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за рахунок видатків
місцевих бюджетів (регіональне замовлення);
за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових
державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку пільгового
кредитування для здобуття професійно- технічної та вищої освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 673;
за ваучерами;
за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів
ХНАДУ на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).
2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в ХНАДУ на
конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти
громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного або
місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням), можуть здобувати ступінь
магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 5
цього розділу.
3. Особа може вступити до ХНАДУ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня
бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження вступних випробувань.
Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням на перший
курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах
галузі знань спеціальність (додаток 2), а також на спеціальності, зазначені в Переліку
спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 3).
Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або

юридичних осіб на перший курс зі скороченим строком навчання або на другий чи старші курси
з нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця.
4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого
бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем вищої освіти,
мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в ХНАДУ за тим самим
ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів,
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування
коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою
спеціальністю у ХНАДУ:
якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові
обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медикосоціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;
якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним)
замовником відповідно до законодавства.
6. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно
проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового
захисту мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.
7. Особи, які навчаються у ХНАДУ, мають право на навчання одночасно за декількома
освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.
Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями
(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями, формами
здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів.
Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної
середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального)
замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності
конкурсного бала не менше 125,000. Обмеження щодо переведення на вакантні місця
державного (регіонального) замовлення не застосовується до осіб, зазначених у пункті 10
розділу VIII цих Правил.
8. ХНАДУ встановлює вартість навчання відповідно до Порядку формування
мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної
собівартості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року
№ 191.
ІV Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення
1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня
вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в
межах вакантних місць ліцензованого обсягу.
Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного рівня вищої
освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.
2. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти
визначається загалом для всіх виконавців державного замовлення, окремо за формами здобуття
освіти:
за міжгалузевими групами:

галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 051 «Економіка» галузі
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 «Екологія»;
галузі знань 12 «Інформаційні технології» (крім спеціальності 121 «Інженерія
програмного забезпечення»); 13 «Механічна інженерія»; 14 «Електрична інженерія»;
спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15
«Автоматизація та приладобудування»;
за підгалузевими групами:
усі спеціалізації спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», крім
спеціалізації 015.39 «Цифрові технології»;
спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» галузі знань 15
«Автоматизація та приладобудування».
3. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані (закриті) та
відкриті конкурсні пропозиції визначається ХНАДУ у межах різниці між ліцензованим обсягом
та загальним (максимальним) обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг
може коригуватись з урахуванням фактично отриманого державного (регіонального) замовлення
та у випадках виділення додаткових місць державного замовлення, переведення на вакантні
місця державного замовлення і перерозподілу місць між формами здобуття освіти, але не може
зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між початком прийому документів і заяв та
формуванням першого списку рекомендованих за цією пропозицією.
4. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій,
максимальний обсяг бюджетних місць та кваліфікаційний мінімум державного замовлення для
відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти 2, квоти для іноземців для фіксованих
(закритих) та відкритих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або
юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, обсяг прийому на
небюджетні конкурсні пропозиції визначено в межах ліцензованого обсягу та оприлюднюються
на офіційному веб-сайті ХНАДУ та зазначені в додатку 4.
V Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору
та зарахування на навчання
1. Порядок роботи приймальної комісії ХНАДУ:
понеділок – п’ятниця − 900 − 1630, перерва − 1230 − 1330.
З 14 липня до 01 серня 2021 року всі суботи та неділі робочі −900 − 1300
2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної
середньої освіти за денною формою здобуття освіти:
реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
розпочинається 01 липня;
прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, вступні випробування,
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої
освіти проводиться в такі строки:

Таблиця 1 – Строки для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання
Етапи вступної
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
кампанії
1
2
3
Держзамовлення
14 липня 2021 року
Початок прийому заяв
та документів

14 липня 2021 року

Закінчення прийому
заяв та документів

о 18.00 23 липня 2021 року

Термін оприлюднення
рейтингового списку
вступників

Держзамовлення
28 липня 2021 року
За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
не раніше 10 серпня 2021 року
Держзамовлення
до 18.00 02 серпня 2021 року

Виконання вимог до
зарахування

За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
не пізніше 24 вересня 2021 року

Держзамовлення
09 серпня 2021 року
Терміни зарахування
вступників

За кошти фізичних та/або
юридичних осіб – після
зарахування на місця
державного замовлення
не пізніше 30 вересня 2021 року

За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
I сесія
14 липня 2021 року
II сесія
25 жовтня 2021 року
Держзамовлення
о 18.00 23 липня 2021 року
За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
I сесія
12 серпня 2021 року
II сесія
19 листопада 2021 року
Держзамовлення
28 липня 2021 року
За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
I сесія
не пізніше 20 серпня 2021 року
II сесія
не пізніше 23 листопада
2021 року
Держзамовлення
до 18.00 02 серпня 2021 року
За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
I сесія
не пізніше 24 серпня 2021 року
II сесія
не пізніше 28 листопада
2021 року
Держзамовлення
09 серпня 2021 року
За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
I сесія
не пізніше 27 серпня 2021 року
II сесія
не пізніше 30 листопада
2021 року

Таблиця 2 – Строки для осіб, які вступають за результатами вступних іспитів та
співбесіди
Етапи вступної
кампанії
1

Початок прийому
заяв та документів
для участі у
вступних іспитах

Закінчення прийому
заяв та документів
для участі у
вступних іспитах

Початок прийому
заяв та документів
для вступу до
ХНАДУ

Денна форма навчання
2

21 червня 2021 року

Держзамовлення
04 липня 2021 року
За кошти фізичних та/або
юридичних осіб
13 липня 2021 року

14 липня 2021 року

На основі співбесід
о 18:00 16 липня 2021 року
Закінчення прийому
заяв та документів
для вступу до
ХНАДУ

На основі вступних іспитів:
Держзамовлення
о 18:00 23 липня 2021 року
За кошти фізичних та/або
юридичних осіб
о 18.00 23 липня 2021 року

Строки проведення
ХНАДУ вступних
іспитів

Держзамовлення
01 липня – 13 липня 2021 року
За кошти фізичних та/або
юридичних осіб
14 липня – 23 липня 2021 року

Заочна форма навчання
3
Держзамовлення
21 червня 2021 року
За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
I сесія
21 червня 2021 року
II сесія
18 жовтня 2021 року
Держзамовлення
04 липня 2021 року
За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
I сесія
13 липня 2021 року
II сесія
22 жовтня 2021 року
Держзамовлення
14 липня 2021 року
За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
I сесія
14 липня 2021 року
II сесія
25 жовтня 2021 року
На основі співбесід
о 18:00 16 липня 2021 року
Держзамовлення
о 18:00 23 липня 2021 року
За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
I сесія
12 серпня 2021 року
II сесія
19 листопада 2021 року
Держзамовлення
01 липня – 13 липня 2021 року
За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
I сесія
16 серпня – 20 серпня 2020 року
II сесія
23 листопада – 26 листопада

2020 року
Строки проведення
ХНАДУ співбесід

17 липня – 19 липня 2021 року

На основі співбесід
не пізніше 12:00 20 липня 2021
року
Термін
оприлюднення
рейтингового списку
вступників

Держзамовлення
для осіб, які вступають за
результатами вступних іспитів
не пізніше 28 липня 2021 року
За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
не раніше 10 серпня 2021 року

На основі співбесід
не пізніше 10:00 23 липня 2021
року

Виконання вимог до
зарахування

Держзамовлення
для осіб, які вступають за
результатами вступних іспитів
до 18:00 02 серпня 2021 року

На основі співбесід
не пізніше 12:00 20 липня 2021
року
Держзамовлення
для осіб, які вступають за
результатами вступних іспитів
не пізніше 28 липня 2021 року
За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
I сесія
не пізніше 12:00 23 серпня 2021
року
II сесія
не пізніше 27 листопада
2021 року
На основі співбесід
не пізніше 10:00 23 липня 2021
року
Держзамовлення
для осіб, які вступають за
результатами вступних іспитів
до 18:00 02 серпня 2021 року

На основі співбесід
не пізніше 15:00 23 липня 2021
року

За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
I сесія
не пізніше 27 серпня 2021 року
II сесія
не пізніше 28 листопада
2021 року
На основі співбесід
не пізніше 15:00 23 липня 2021
року

Держзамовлення
для осіб, які вступають за
результатами вступних іспитів
09 серпня 2021 року

Держзамовлення
для осіб, які вступають за
результатами вступних іспитів
09 серпня 2021 року

За кошти фізичних та/або
юридичних осіб – після
зарахування на місця державного
замовлення
не пізніше 30 вересня 2021 року

За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
I сесія
не пізніше 27 серпня 2021 року
II сесія
не пізніше 30 листопада
2021 року

За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
не пізніше 10:00 30 вересня 2021
року

Терміни зарахування
вступників

17 липня – 19 липня 2021 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за

рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до
цих Правил та Умов прийому), – не пізніше 19 серпня 2021 року.
3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ХНАДУ,
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:
Етапи вступної
кампанії
1

Денна форма навчання
2
Держзамовлення
14 липня 2021 року

Заочна форма навчання
3

Початок
прийому заяв та
документів

За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
I сесія
14 липня 2021 року
II сесія
04 жовтня 2021 року
Держзамовлення
о 18.00 23 липня 2021 року

За кошти фізичних та/або юридичних
осіб:
I сесія
14 липня 2021 року
II сесія
04 жовтня 2021 року

Закінчення
прийому заяв та
документів

За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
I сесія
о 18.00 23 липня 2021 року
II сесія
19 листопада 2021 року
Держзамовлення
24 липня – 26 липня 2021 року

За кошти фізичних та/або юридичних
осіб:
I сесія
06 серпня 2021 року
II сесія
19 листопада 2021 року

За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
I сесія
24 липня – 26 липня 2021 року
II сесія
23 листопада – 26 листопада 2021
року

За кошти фізичних та/або юридичних
осіб:
I сесія
10 серпня – 13 серпня 2021 року
II сесія
23 листопада – 26 листопада 2021 року

Строки
проведення
ХНАДУ
вступних
іспитів та
фахових
випробувань

Держзамовлення
не пізніше 28 липня 2021 року
Термін
оприлюднення
рейтингового
списку
вступників

За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
I сесія
не раніше 10 серпня 2021 року
II сесія
не пізніше 27 листопада 2021 року

За кошти фізичних та/або юридичних
осіб:
I сесія
20 серпня 2021 року
II сесія
не пізніше 27 листопада 2021 року

Держзамовлення
до 18.00 02 серпня 2021 року
Виконання
вимог до
зарахування

Терміни
зарахування
вступників

За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
I сесія
не пізніше 24 вересня 2021 року
II сесія
не пізніше 28 листопада 2021 року
Держзамовлення
09 серпня 2021 року
За кошти фізичних та/або
юридичних осіб:
I сесія
після зарахування на місця
державного замовлення але
не пізніше 30 вересня 2021 року
II сесія
не пізніше 30 листопада 2021 року

За кошти фізичних та/або юридичних
осіб:
I сесія
не пізніше 24 вересня 2021 року
II сесія
не пізніше 28 листопада 2021 року

За кошти фізичних та/або юридичних
осіб:
I сесія
не пізніше 30 вересня 2021 року
II сесія
не пізніше 30 листопада 2021 року

4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями
ХНАДУ:
реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
розпочинається 01 липня 2021 року;
реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
розпочинається 11 травня та закінчується о 18:00 03 червня 2021 року;
прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил та Умов, фахові
випробування, що проводить ХНАДУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання
проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
1
Початок прийому заяв та документів

Закінчення прийому заяв та документів

Денна та заочна форма навчання
2
15 липня 2021 року
22 червня 2021 року (для пільгових категорій)
Додаткова сесія* – 15 вересня 2021 року
23 липня 2021 року
25 червня 2021 року (для пільгових категорій)
Додаткова сесія* – не пізніше 19 листопада 2021
року
30 червня 2021 року – Єдиний вступний іспит з
іноземної мови
30 червня 2021 року – вступний іспит ХНАДУ з
іноземної мови (для пільгових категорій)

Строки проведення вступних іспитів

19 липня – 30 липня 2021 року – фахове
випробування
Додаткова сесія*:
ЄВІ – згідно розкладу МОН та УЦОЯО
від дня проведення додаткової сесії ЄВІ, що

встановлено МОН та УЦОЯО та не пізніше 24
листопада 2021 року – фахове випробування
Держзамовлення
не пізніше 02 серпня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників

За кошти фізичних та/або юридичних осіб
не раніше 18:00 12 серпня 2021 року
Додаткова сесія* – не пізніше 26 листопада 2021
року
Держзамовлення
до 18:00 години 07 серпня 2021 року

Виконання вимог до зарахування

За кошти фізичних та/або юридичних осіб
не пізніше 15:00 17 серпня 2021 року
Додаткова сесія* – не пізніше 12:00 30 листопада
2021 року
Держзамовлення
12 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників

За кошти фізичних та/або юридичних осіб
не пізніше 19 серпня 2021 року
Додаткова сесія* – не пізніше 30 листопада 2020
року.

* - вступ на навчання виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за
рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб, здійснюється не пізніше ніж 19 серпня.
5. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного Іспиту та єдиного
фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення здійснюються
відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з
використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти І науки України від 05 квітня 2019 року № 441,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417.
Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно
до програми єдиного вступного Іспиту з Іноземних мов для вступу на навчання для
здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста).
6. Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв та документів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлено в пунктах 1 - 5 цього
розділу, зазначені строки визначаються діючим законодавством. При цьому зарахування на
навчання таких категорій вступників передбачено виключно за кошти фізичних та/або
юридичних осіб та закінчується не пізніше ніж 30 листопада.
7. Для осіб, які вступають через освітній центр «Донбас-Крим-Україна», прийом
заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, вступні випробування,

конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної
середньої освіти проводиться в строки, передбачені таблицею 1 (для осіб, які вступають на
основі ЗНО) та таблицею 2 (для осіб, які вступають наснові вступних іспитів ХНАДУ).
VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ХНАДУ
1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:
тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
тільки у паперовій формі:
для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б
одного із сертифікатів ЗНО 2018-2021 років), співбесідою або квотою-2 відповідно до цих
Правил та Умов прийому;
для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти
відповідно до цих Правил та Умов прийому;
за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові,
дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту
освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до
запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених в пункті 6
розділу VII цих Правил;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в
електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії
ХНАДУ.
Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в
електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за
співбесідою або квотою-2, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих
Правил.
Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних
предметів у ХНАДУ та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО)
вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає підтвердні документи
до приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти.
Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного та регіонального
замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях, та до тридцяти
заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.
2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної
форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією ХНАДУ у порядку
визначеному законодавством.
ХНАДУ створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання
допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть
звернутися до консультаційного центру ХНАДУ з метою створення електронного кабінету,
внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на

основі якого відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби)
згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами
реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.
3. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу
вищої освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою
особою приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності
(предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.
Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції
вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення
і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі
неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або
місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії
на місця державного або регіонального замовлення».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують
на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і
попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця
державного або регіонального замовлення.
Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної
середньої освіти та вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра,
магістра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста) що претендують на місця
державного або регіонального замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти,
у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один)
означає найвищу пріоритетність.
Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники
подають окремі заяви.
5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:
документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків,
передбачених законодавством);
документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на
участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі
повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття
ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови.
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або

переселилися з неї після 01 січня 2021 року, а також вступники, які проживають на
територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження,
подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 697
відповідно.
Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства
«Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної бази з питань
освіти про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
До заяви, поданої до ХНАДУ в паперовій формі, вступник додає:
4 копії документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
4 копії реєстраційного номеру облікової картки фізичної особи платника податків
(ідентифікаційний код);
копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків,
передбачених законодавством);
2 копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
2 копії сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для
вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного
випробування/ єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами випадках);
6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Для участі у вступному іспиті на місця державного та регіонального замовлення на
основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь (в електронному або
паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією ХНАДУ), вступники
подають копію документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3 × 4 см; копію
документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її
здобуття до 10 липня, копію документа, що підтверджує право вступника на участь у
вступному іспиті. Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті,
творчому конкурсі не є обов’язковим.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими
умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки,
визначені для прийому документів.
Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за наявності
оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право
вступника на участь у вступному іспиті, та екзаменаційного листка з фотокарткою.
6. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для
зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або
квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, вступник подає особисто
під час подання документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або
відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для
отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за
результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної

середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.
7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов
особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття
освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення
на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних
кредитів вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця
за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше 11 серпня. Не подані своєчасно
документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на
вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних
кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.
8. Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія ХНАДУ. Копії
документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не
підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
9. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних
умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів
та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього
ступеня бакалавра, на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні
місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту,
поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням
і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання
вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього
бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).
10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення
про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ХНАДУ протягом
трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних
випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.
Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті ХНАДУ на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.
11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і
сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт
наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів,
зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2 фіксуються в заяві
вступника та підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій
формі.
Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у
власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до
конкурсу у ХНАДУ, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.
Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом вищої освіти
на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на
навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час
внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну
помилку, який сформовано і роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається
неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Технічним
адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як
за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під
час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт
такого подання анулюється в ЄДЕБО.
Технічний адміністратор засобами мобільного зв'язку або електронного зв'язку
повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник
може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.
12. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і
встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року№ 504 «Деякі питання
визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
13. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну
освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про
державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради ХНАДУ
щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.
14. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи
про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про
вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», так і документи про освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою від 22
липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну
освіту державного зразка і додатки до них».
VII Конкурсний відбір, його організація та проведення
1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за
результатами вступних випробувань:
для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних
іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2021 році приймаються
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Якщо як
конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із
сертифікатів 2018 - 2021 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька
або іспанська) на власний розсуд;
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня
(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими спеціальностями - у формі
єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених цими Умовами),
складеного у 2020 та 2021 роках, та фахових вступних випробувань, складеного в рік
вступу;
для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - у формі зовнішнього незалежного

оцінювання та фахового випробування у встановлених цими Правилами та Умовами
прийому випадках. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання 2018 - 2021 років;
в інших випадках - у формах, встановлених Правилами прийому.
У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими
освітніми потребами ХНАДУ повинен забезпечити відповідні умови для проходження
ними вступних іспитів та співбесід.
2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується
відповідно до цих Правил прийому.
3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти
вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали
сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох
конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття
освітнього ступеня бакалавра на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на
основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку 6 до цих Правил.
Для небюджетних конкурсних пропозицій перелік конкурсних предметів, визначає
ХНАДУ (додаток 6).
Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право
подавати оцінку із сертифікатів 2018-2021 років з однієї з іноземних мов (англійська,
німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра,
зараховуються:
результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови
(англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з Іноземної
мови (у випадках, передбачених цими Правилами та Умовами прийому);
результати фахового вступного випробування.
5. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня
доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із спеціальності та іноземної мови.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним
сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або
сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької
мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови - дійсним
сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного
іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
6. Конкурсний бал розраховується:
1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1 * ПІ + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * ОУ;
де ПІ, П2, П3 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з
першого, другого та третього предметів (за шкалою 100-200); А - середній бал документа

про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до
таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту,
обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 7); ОУ - бал за успішне
закінчення у рік вступу підготовчих курсів ХНАДУ для вступу до нього за шкалою від 100
до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку
спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 3). Невід'ємні вагові
коефіцієнти К1, К2, КЗ, К4, К5 наведені у додатку 6.
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною
шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У
разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню
освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.
Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних
олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських,
Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства культури, молоді та
спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за
вибором вступника.
Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів під час вступу на спеціальності,
визначені у переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 3),
останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому
перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них
приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.
Учасникам Всеукраїнської олімпіади ХНАДУ для професійної орієнтації вступників
на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком
спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть нараховуватись додаткові
бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного
предмета під час розрахунку конкурсного бала в цьому закладі освіти в обсязі від 1 до 20
балів, але не вище 200 балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади ХНАДУ проводяться
відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року №
1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884.
Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК),
сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
РК дорівнює 1,02;
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності
(предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким
надається особлива підтримка; 1,00 - в інших випадках;
СК дорівнює 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 (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку
спеціальностей, яким надається особлива підтримка, 1,00 - в інших випадках;
Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з
додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами
реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.
СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без
реєстрації, не застосовується.
Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил
реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до
Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує
його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в
електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі
його сканованої копії (фотокопії).
Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він
встановлюється таким, що дорівнює 200;
2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + П3,
де ПІ - оцінка єдиного вступного іспиту з Іноземної мови у формі тесту з іноземної
мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з
іноземної мови у випадках, передбачених цими Умовами (за шкалою від 100 до 200 балів),
П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 - оцінка
за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий
освітній ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ)
відповідно до Правил прийому, якщо вони встановлені (за шкалою від 0 до 20 балів
сумарно за всі такі показники представлены в додатку 8), К1,К2 - невід'ємні вагові
коефіцієнти, встановлюються закладом вищої освіти на рівні не менше ніж 0,25 кожний.
Сума коефіцієнтів К1, К2 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1;
3) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + КЗ*ПЗ,
де ПІ, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних Іспитів з
першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів), ПЗ - оцінка фахового
вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), К1, К2, КЗ - невід'ємні вагові
коефіцієнти, встановлюються закладом вищої освіти на рівні не менше ніж 0,25 кожний.
Сума коефіцієнтів К1, К2, КЗ для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1;
4) в інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні
випробування та інші показники конкурсного відбору.
7. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що
відповідає мінімальному можливому значенню.
За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись принцип
рівності прав вступників.
8. ХНАДУ визначає мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань,
з якими вступник допускається до участі у конкурсі:
1) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра:
вступник допускається до участі в конкурсному відборі, якщо кількість балів
єдиного вступного іспиту (вступного іспиту з іноземної мови) не менше 100 балів, а
кількість балів фахового вступного випробування складає не менше 100 балів для вступу на

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб та 140 балів для вступу на навчання
за державним замовленням (за 200-бальною шкалою).
Для абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
(спеціаліста) у ХНАДУ, оцінка з фахового державного іспиту може бути врахована як
оцінка з фахового вступного випробування за умови вступу для здобуття ступеня магістра
за відповідною спеціальністю.
Якщо на фаховому випробуванні абітурієнт отримує дві чи більше оцінки, тоді
визначається середня оцінка за фахове випробування (за 200-бальною шкалою).
2) для вступу на другий або старші курси або на перший курс (за скороченим
строком навчання) для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста:
максимальна кількість балів з фахового випробування – 200 балів (екзаменаційний
білет складається з 25 тестових питань).
Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на
навчання, якщо кількість балів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і
літератури або української мови та зовнішнього незалежного оцінювання з математики
(математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій) становить не
менше 100 балів, а кількість балів фахового вступного випробування складає не менше 130
балів для вступу на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб та 150 балів для
вступу на навчання за державним замовленням (за 200-бальною шкалою).
3) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти:
вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання
за державним замовленням або за кошти фізичних та/або юридичних осіб якщо кількість
балів зовнішнього незалежного оцінювання (інших вступних випробувань передбачених
цими Правилами) для кожного з конкурсних предметів становить не менше 100 балів (за
200-бальною шкалою) та допускаються до конкурсного відбору на місця державного
(регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в
разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000.
9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у
визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого
Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після
дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у
конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не
допускається.
10. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ХНАДУ, розглядає
апеляційна комісія ХНАДУ згідно до Положення про апеляційну комісію ХНАДУ.
11. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників
вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО.
12. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного
предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою
вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі
вищої освіти.
13. Роботи вступників, які зараховані на навчання до ХНАДУ, виконані ними на
вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, зберігаються в особовій справі

студента. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях,
співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються один рік, після чого знищуються,
про що складається акт.
VIIІ Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти
1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття
вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:
зарахування за співбесідою;
участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2.
Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є участь у конкурсному відборі за
іспитами.
Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі
здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) є участь у конкурсному
відборі за іспитами у ХНАДУ замість єдиного вступного іспиту.
Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого
бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових
державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти є:
зарахування за результатами співбесіди, квотою-1, квотою-2 на місця державного
або регіонального замовлення;
переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у
порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими
джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію;
переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у
порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб.
2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного
висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для
здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:
особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у тому числі на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);
особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів
до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією
органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксовану (закриту)
конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного або регіонального
замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі
виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про
неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або
регіонального замовлення»).
3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього

незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж
встановлений ХНАДУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі
під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:
особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових
дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців
строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження
військової служби громадянами України;
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних
іспитів 2021 року або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років з англійської,
французької, німецької, іспанської мов, 2018-2021 років - з інших предметів (у будь-яких
комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту
або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти,
вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або
регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у
конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про
неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або
регіонального замовлення»),
4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього
незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж
встановлений ХНАДУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі
під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:
особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання
якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році в зовнішньому незалежному
оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання
до приймальної комісії ХНАДУ копії медичного висновку за формою первинної облікової
документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов
для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня
2016 року№ 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та
вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани,
інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №
1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному
центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти,
та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному
центрі оцінювання якості освіти).
Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів
2021 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років з англійської,
французької, німецької, іспанської мов, 2018-2021 років - з інших предметів (у будь-яких
комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту
або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти,
вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або

регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у
конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про
неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або
регіонального замовлення»).
Для вступників з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в процесі
навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом
0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими
освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони
здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, вступні випробування з географії,
фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов проводяться у закладі
вищої освіти.
5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього
незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних
предметів у 2021 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж
встановлений ХНАДУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі
під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:
особи, які в 2021 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього
незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність
захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та
патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього
незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900,
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за
умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів,
зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства
охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в
зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні
захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).
Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з
певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в основній та додатковій
сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, та/або зовнішнього незалежного
оцінювання 2018-2021 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 20182021 років - з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи
допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну
пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному
відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку,
коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах
вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).
У разі, якщо особи, зазначені в пунктах 2-5 цього розділу, виявили бажання брати
участь у конкурсному відборі тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання,

то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 за цими результатами.
6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього
незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних
предметів у 2021 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж
встановлений ХНАДУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:
особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року включно;
громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період
між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року.
Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних
іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів
зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).
Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, беруть участь у конкурсному відборі на
місця державного або регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання.
7. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього
незалежного оцінювання) до ХНАДУ та в разі отримання кількості балів за кожний з
іспитів не менше ніж встановлений ХНАДУ мінімальний рівень допускаються до участі в
конкурсному відборі:
особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані як
внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2020 року.
Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (з
урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в Освітніх
центрах «Крим-Україна» або без такого врахування для осіб, які отримали документ про
повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких
комбінаціях за їх вибором). Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до
конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони
беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або
регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у
конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про
неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або
регіонального замовлення»).
8. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього
незалежного оцінювання) до ХНАДУ відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої
та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення
антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037, та в разі отримання кількості балів за
кожний з іспитів не менше ніж встановлений ХНАДУ мінімальний рівень допускаються до
участі в конкурсному відборі:
громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (на період її проведення), територія
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх
здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після
01 січня 2021 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного
або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь
у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про
неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або
регіонального замовлення») за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього
незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).
9. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на
здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових
пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до
пунктів другого – восьмого цього розділу і не були зараховані на місця державного
(регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах
відповідно до конкурсного бала.
10. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального
замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання
за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну
пропозицію і не отримали рекомендацію на місця державного (регіонального) замовлення:
1) особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції,
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи
збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в
антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях;
2) особи, один з батьків яких загинув або померли внаслідок поранень, каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
3) особи, один збатьків яких є учасником бойових дій на території інших держав,
який загинув (пропали безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок
захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та
конфліктів;
4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який
загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків
військової служби;
5) особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи
визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків,
протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.
11. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального
замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання
за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну
пропозицію і не отримували рекомендацію на місця державного або регіонального
замовлення:

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не
протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний
зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської
катастрофи на променеву хворобу - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні
безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про
відселення, - категорія 2;
діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками
бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом
трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та
мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного
випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю І або II групи;
особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на
здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових
пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до
пунктів 2-5 цього розділу і не були зараховані на місця державного (регіонального)
замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у
конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про
неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або
регіонального замовлення»).
12. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального
замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання
за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну
пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у
порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб, і не отримували рекомендацію на місця
державного або регіонального замовлення:
особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).
13. Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за усіма
спеціальностями беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів
(замість єдиного вступного Іспиту з іноземної мови):
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 починаючи з 01 квітня 2021 року.
14. Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які згідно з цими Правилами
передбачають складання єдиного вступного іспиту, вступники на основі ступеня магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат
єдиного вступного іспиту або скласти відповідний вступний іспит в ХНАДУ.
ІХ Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на
основі повної загальної середньої освіти);
вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної
загальної середньої освіти);
вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди,
впорядковуються за алфавітом.
У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій рейтинговий список
вступників впорядковується:
за конкурсним балом - від більшого до меншого;
за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;
за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень - від більшого до меншого.
Якщо встановлені в третьому - п’ятому абзацах цього пункту правила не дозволяють
визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює
відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та
вносить його до ЄДЕБО.
3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття
освіти;
прізвище, ім’я, по батькові вступника;
конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що
використовують пріоритетність);
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1, квотою-2,
квотою для іноземців (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень).
Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія
окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії
зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї
після 01 січня 2021 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та
оприлюднюються у повному обсязі або посиланням на відповідну інформаційну систему,
яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО, на веб-сайті ХНАДУ.
5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного або
місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за кожною конкурсною
пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на
предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених цими
Правилами вимог щодо формування списків, у тому числі вимог Матеріалів для розробки
технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального
замовлення в 2020 році, затверджуються рішенням приймальної комісії і оприлюднюються
шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб- сайті ХНАДУ
відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані,
що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.
6. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників на здобуття вищої
освіти ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної
форм здобуття освіти) формується в ЄДЕБО на основі конкурсних балів, пріоритетностей
та впорядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних, максимальних
обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник може бути
рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під
час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований
до зарахування на місця, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням,
відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного
розміщення бюджетних місць формується відповідно до Матеріалів для розробки
технічного завдання.
7. Списки
рекомендованих
до
зарахування
оновлюються
після
виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на здобуття ступеня магістра на основі
здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на здобуття
ступеня доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X цих
Правил з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.
Під час оновлення списків рекомендованих до зарахування на ступінь бакалавра на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від конкурсного
бала рекомендації для зарахування надаються вступникам, зазначеним у пунктах 8-10
розділу VIII цих Правил, якщо вони допущені до конкурсного відбору.
8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається
оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій ХНАДУ, а також
відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщується на
веб-сайті ХНАДУ у встановлені цими Правилами строки.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення
засобами електронного та мобільного зв’язку.
Х Реалізація права вступників на обрання місця навчання
1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у

конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття
приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку,
визначеного в розділі V цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги
для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто
оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього,
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених
цими Правилами прийому, до приймальної комісії ХНАДУ, а також укласти договір про
навчання між ХНАДУ та вступником (за участі батьків або законних представників - для
неповнолітніх вступників).
Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім
особистого подання, шляхом:
надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу
Приймальної комісії ХНАДУ, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в
строки, визначені в розділі V цих Правил прийому. Дату подання документів визначають за
відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті;
надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого
електронного підпису вступника, через електронний кабінет вступника.
Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування), між ХНАДУ та
вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) є
підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог
до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути
виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж
десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині
зарахування такої особи.
Подані оригінали документів зберігаються у ХНАДУ протягом усього періоду
навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого
здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє
приймальній комісії ХНАДУ свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану
щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу,
відомості про які вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім
того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.
У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб
додатково укладається договір між ХНАДУ та фізичною (юридичною) особою, яка
замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові
зобов’язання щодо її оплати.
2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального
замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до
нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального
замовлення (крім випадків, визначених у розділі XIII цих Правил), втрачають право в
поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним
замовленням.
Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального
замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до
нього, виконали вимоги для зарахування на місця державного або регіонального
замовлення, підлягають зарахуванню.

3. При реалізації права вступника на обрання місця навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб, вступник обирає відповідну конкурсну пропозицію з переліку
конкурсних пропозицій за якими було надано рекомендації до зарахування.
У 2021 році зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може
проводитись на підставі поданих вступниками копій необхідних документів шляхом
надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу
Приймальної комісії ХНАДУ, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО або
засобами електронного зв’язку, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого
електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії ХНАДУ,
зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені цими
Правилами прийому. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля
відправлення на поштовому конверті. У такому випадку надання оригіналів необхідних
документів, укладання договору про навчання між ХНАДУ та вступником (за участі батьків
або законних представників - для неповнолітніх вступників) та договору між ХНАДУ та
фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для
іншої особи, здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання».
4. Розподіл студентів між освітніми програмами спеціальності 133 «Галузеве
машинобудування» за першим рівнем вищої освіти «Бакалавр» на основі ПЗСО
відбувається після завершення першого року навчання. Порядок розподілу студентів між
ними:
освітня програма «Автоматизоване проектування та експлуатація будівельних і
дорожніх машин» складає 78 %;
освітня програма «Автомобілебудування» складає 22 %.
Розподіл студентів між освітніми програмами спеціальності 192 «Будівництво та
цивільна інженерія» за першим рівнем вищої освіти «Бакалавр» на основі ПЗСО для не
бюджетної конкурсної пропозиції відбувається після завершення першого року навчання.
Порядок розподілу студентів між ними:
освітня програма «Транспортне будівництво та цивільна інженерія» складає 85-90 %;
освітня програма «Мости і транспортні тунелі» складає 10-15 %.
ХІ Коригування списку рекомендованих до зарахування
1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не
виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1
розділу X цих Правил прийому.
2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб,
зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу X цих Правил
прийому.
У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб
впродовж десяти календарних днів від дати початку навчання додатково укладається
договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну
освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо
її оплати. У разі відмови від укладання договору у встановлений у цьому абзаці термін, цей
наказ скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно
з договором між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє

платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові
зобов’язання щодо її оплати.
3. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки,
спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти оригінали документа
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а
також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі
вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових
пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.
У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки,
спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних
та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із
закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про
зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у
якому вони зберігаються.
ХІІ Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб,
які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб
на основі повної загальної середньої освіти
1. ХНАДУ самостійно надає рекомендації для адресного розміщення бюджетних
місць вступникам на основі повної загальної середньої освіти в межах місць (крім
небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до
ХНАДУ за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 6
розділу IX цих Правил, і надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу XI цих Правил.
2. Правом переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення
користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного
(регіонального) замовлення.
3. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної
загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:
особи, зазначені в пункті 8 розділу VIII цих Правил, незалежно від конкурсного бала;
особи, зазначені в пункті 9 розділу VIII цих Правил, у разі, якщо отриманий ними
конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати
рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною
пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу IX цих
Правил) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку
спеціальностей, яким надається особлива підтримка);
особи, зазначені в пункті 10 розділу VIII цих Правил, у разі, якщо отриманий ними
конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для
спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива
підтримка);
особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного
(регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу IX цих Правил
(тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається
особлива підтримка) в разі, якщо їх конкурсний бал не менше за спеціальний прохідний

конкурсний бал, встановлений приймальною комісією на наступний день після оголошення
адресного розміщення бюджетних місць.
Якщо особи, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого
бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем вищої освіти
та отримали рекомендацію до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення
у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу IX цих Правил, однак не приступили до
навчання у зв’язку з неможливістю відшкодування до державного або місцевого бюджету
коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку
відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з
підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня
2015 року № 658, на вивільнені у такому порядку вакантні місця державного замовлення
можуть бути переведені наступні за рейтингом особи, що не отримували рекомендацій до
зарахування на місця державного замовлення станом на дату переведення (за погодженням
з державним або регіональним замовником).
Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб,
зазначених в абзацах другому - п’ятому цього пункту, проводиться за відсутності
непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення
та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із
зазначених категорій.
4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця
державного (регіонального) замовлення ХНАДУ використовує для цього вакантні місця
державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб,
зазначених в абзацах другому - п’ятому пункту 3 цього розділу), а за їх відсутності - інших
галузей знань (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 3 цього
розділу) цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця
державного замовлення осіб, зазначених у пункті 3 цього розділу за відповідною
спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно повідомляє відповідного
державного (регіонального) замовника.
Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення
вважаються такими, що не розміщені в ХНАДУ. ХНАДУ повідомляє державному
(регіональному) замовнику про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм
здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні
місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 3
цього розділу, ХНАДУ надсилає державному (регіональному) замовнику запит на
виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо
використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.
ХІІІ Наказ про зарахування, додатковий конкурс,
зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту
1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ХНАДУ на підставі
рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них
формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії
та веб-сайті ХНАДУ у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих
Правил або відповідно до нього.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване
приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом
5 розділу XV цих Правил.
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про
зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до ХНАДУ за власним
бажанням, відраховані із ХНАДУ за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам
повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про
відрахування.
3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10
календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що
стосується цієї особи.
4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я)
може проводитись додатковий конкурсний відбір (за погодженням з державним або
регіональним замовником) з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну
пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть
вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у
конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється
зараховувати осіб з конкурсних пропозицій ХНАДУ освіти за умови збігу вступних
випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.
Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня, при цьому накази про
зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18:00 19 вересня.
5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок
цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається
до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих
Правил.
Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за
рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, зазначені в пункті 10
розділу VIII цих Правил. Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення)
на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається
в разі відсутності осіб зазначеної вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.
ХІV Особливості прийому на навчання до ХНАДУ іноземців та осіб без громадянства
1. Прийом на навчання до ХНАДУ іноземців та осіб без громадянства здійснюється
згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994
року№ 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з
суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями
Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року №
684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом
Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання
організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства»,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати вищу освіту

за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну
мобільність.
Прийом іноземців до ХНАДУ на навчання за рахунок коштів державного бюджету
здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, у тому
числі закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано
біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).
У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності),
іноземці особисто підписують окремий документ щодо поінформованості про відсутність
акредитації та ознайомлення з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу
освіту».
3. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб може здійснюватися ХНАДУ:
1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і
01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.
ХНАДУ обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній
здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості
балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.
Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється
за результатами вступних іспитів з визначених предметів і мови навчання та на підставі
академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий
рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на
продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства
країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.
4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ХНАДУ на
підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка,
сформована в ЄДЕБО.
5. Вимоги ХНАДУ щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в
Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також
строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань та зарахування
зазначаються у додатку 9 цих Правил.
6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами,
загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України,
приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень
Міністерства освіти і науки України.
7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної
мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним
закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням
відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.
8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких
засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до ХНАДУ користуються
такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками,
встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами,

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця
(крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за
державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з
предметів, передбачених Правилами прийому.
9. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно
проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують
додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України,
у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.
ХV Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до ХНАДУ
1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники
засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).
Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії здійснюється відповідно до
законодавства України.
2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України
із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальної комісії. Громадські
організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть
направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія
створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а
також надає їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються
членам приймальної комісії.
3. ХНАДУ створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження
освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму
підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та
обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією
(спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про
кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті ХНАДУ
не пізніше наступного робочого дня, після затвердження/погодження чи отримання
відповідних відомостей.
4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що
передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку
засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на
офіційному веб-сайті ХНАДУ.
5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних
відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами,
права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсахзахистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного
оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується
цього вступника.
6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що
фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями
(напрямами підготовки, спеціалізація-ми, освітніми програмами), осіб (прізвища та
ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та зарахування до
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Додаток 1

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(повна назва закладу вищої освіти)

Бакалавр
На основі ПЗСО

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Можливість
вступу для
іноземців та осіб
без громадянства
на форми
навчання

25

0

3 р. 10 м.

-

11500

-

денна

25

0

3 р. 10 м.

-

11500

-

денна

Економіка

60

30

3 р. 10 м.

4 р. 10 м.

14950

8100

денна, заочна

50

15

3 р. 10 м.

4 р. 10 м.

14950

8100

денна, заочна

100

25

3 р. 10 м.

4 р. 10 м.

14950

8100

денна, заочна

70

15

3 р. 10 м.

4 р. 10 м.

14950

8100

денна, заочна

Спеціальність
(напрям підготови)

Галузь знань

Ліцензовані обсяги
Освітня програма

Код

Назва

01

Освіта/Педагогіка

05

Соціальні та
поведінкові науки

Код

015.32

Назва
Професійна освіта. Електроніка,
метрологія та радіотелекомунікації

015.38 Професійна освіта. Транспорт

07

Управління та
адміністрування

Професійна освіта. Метрологія,
стандартизація та сертифікація
Професійна освіта. Транспорт

Нормативні терміни
навчання

Вартість одного року
навчання, грн.

051

Економіка

071

Облік і оподаткування

073

Менеджмент

076

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Облік і оподаткування
Менеджмент організацій і адміністрування та
логістика
Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Екологія та охорона навколишнього середовища

100

25

3 р. 10 м.

4 р. 10 м.

11500

8100

денна, заочна

Програмне забезпечення систем

30

10

3 р. 10 м.

4 р. 10 м.

14950

8100

денна, заочна

10

Природничі науки

101

Екологія

121

12

Інформаційні
технології

Інженерія програмного
забезпечення

122

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи і технології

65

10

3 р. 10 м.

4 р. 10 м.

14950

8100

денна, заочна

131
132

Прикладна механіка
Матеріалознавство

30
25

0
0

3 р. 10 м.
3 р. 10 м.

-

11500
11500

-

денна
денна

133

Галузеве машинобудування

Прикладна механіка
Матеріалознавство
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні,
меліоративні машини і обладнання
Автомобілебудування

140

23

3 р. 10 м.

4 р. 10 м.

11500

8100

денна, заочна

47

0

3 р. 10 м.

-

11500

-

денна

Електрична
інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Електромобілі та автомобільна електроніка

58

2

3 р. 10 м.

4 р. 10 м.

11500

8100

денна, заочна

55

5

3 р. 10 м.

4 р. 10 м.

11500

8100

денна, заочна

Автоматизація та
приладобудування

151

Енергетичне машинобудування
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології

80

20

3 р. 10 м.

4 р. 10 м.

11500

8100

денна, заочна

Інформаційно-вимірювальні технології

40

5

3 р. 10 м.

4 р. 10 м.

11500

8100

денна, заочна

Архітектура та
будівництво

192

Автомобільні дороги та аеродроми
Мости і транспортні тунелі
Геодезія та землеустрій
Автомобільний транспорт
Транспортні технології (на автомобільному
транспорті)

135
25
50
200

50
0
0
60

3 р. 10 м.
3 р. 10 м.
3 р. 10 м.
3 р. 10 м.

4 р. 10 м.
4 р. 10 м.

11500
11500
11500
11500

8100
8100

денна, заочна
денна, заочна
денна
денна, заочна

250

30

3 р. 10 м.

4 р. 10 м.

11500

8100

денна, заочна

13

14

15

19

27

Механічна
інженерія

Транспорт

142

152

Енергетичне машинобудування
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
Будівництво та цивільна інженерія

Геодезія та землеустрій
Автомобільний транспорт
Транспортні технології (на
275.03
автомобільному транспорті)
193
274

Магістр
Спеціальність
(напрям підготови)

Галузь знань

Ліцензовані обсяги
Спеціалізація / Освітня програма

Код

Назва

Код

Назва

Денна
форма
навчання

Нормативні терміни
навчання

Вартість одного року
навчання, грн.

Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Можливість
вступу для
іноземців та осіб
без громадянства
на форми
навчання

Автомобільний факультет
015.32

Професійна освіта. Електроніка,
метрологія та радіотелекомунікації

01

Освіта

13

Механічна
інженерія

133

Галузеве машинобудування

14

Електрична
інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

27

Транспорт

142
274

Енергетичне машинобудування
Автомобільний транспорт

10

Природничі науки

101

Екологія

19

Архітектура та
будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

193

Геодезія та землеустрій

015.38 Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта. Метрологія,
стандартизація та сертифікація

7

0

1 р. 4 м.

-

11900

-

денна

Професійна освіта. Транспорт

7

0

1 р. 4 м.

-

11900

-

денна

Автомобілебудування

30

0

1 р. 4 м.

-

11900

-

денна

Електромобілі та енергозберігаючі технології

10

0

1 р. 4 м.

-

11900

-

денна

Двигуни внутрішнього згорання
Автомобільний транспорт

18
120

7
40

1 р. 4 м.
1 р. 4 м.

1 р. 4 м.
1 р. 4 м.

11900
11900

9500
9500

денна, заочна
денна, заочна

Дорожньо-будівельний факультет
Екологічна безпека
Автомобільні дороги та аеродроми

25
80

5
35

1 р. 4 м.
1 р. 4 м.

1 р. 4 м.
1 р. 4 м.

11900
11900

9500
9500

денна, заочна
денна, заочна

Технологія виробництва будівельних та дорожньобудівельних матеріалів і виробів

15

10

1 р. 4 м.

1 р. 4 м.

11900

9500

денна, заочна

Мости і транспортні тунелі
Інженерна геодезія

25
35

5
15

1 р. 4 м.
1 р. 4 м.

1 р. 4 м.
1 р. 4 м.

11900
11900

9500
9500

денна, заочна
денна, заочна

Інформаційні управляючі системи і технології

45

5

1 р. 4 м.

1 р. 4 м.

19500

9500

денна, заочна

Механічний факультет
12

Інформаційні
технології

13

15

122

Комп’ютерні науки

Механічна
інженерія

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

Автоматизація та
приладобудування

151
152

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

Матеріалознавство

20

0

1 р. 4 м.

-

11900

-

денна

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні,
меліоративні машини і обладнання

90

30

1 р. 4 м.

1 р. 4 м.

11900

9500

денна, заочна

Автоматизоване управління технологічними
процесами

35

5

1 р. 4 м.

1 р. 4 м.

11900

9500

денна, заочна

Інтелектуальні інформаційно-вимірювальні
технології

10

0

1 р. 4 м.

-

11900

-

денна

40

20

1 р. 4 м.

1 р. 4 м.

11900

9500

денна, заочна

40
40

30
30

1 р. 4 м.
1 р. 4 м.

1 р. 4 м.
1 р. 4 м.

11900
11900

9500
9500

денна, заочна
денна, заочна

Факультет транcпортних систем
27

Транспорт

05

Соціальні та
поведінкові науки

275.03

Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)

Організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті
Організація та безпека дорожнього руху
Транспортні системи і логістика

Факультет управління та бізнесу

07

Управління та
адміністрування

051

Економіка

071

Облік і оподаткування

073

Менеджмент

076

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Економіка

16

0

1 р. 4 м.

-

19500

-

денна

Облік і оподаткування
Логістичний менеджмент

25
20
15

15
0
5

1 р. 4 м.
1 р. 4 м.
1 р. 4 м.

1 р. 4 м.
1 р. 4 м.

19500
19500
19500

9500
9500

денна, заочна
денна
денна, заочна

19

5

1 р. 4 м.

1 р. 4 м.

19500

9500

денна, заочна

Менеджмент організацій і адміністрування

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Додаток 2

Перелік споріднених спеціальностей в межах галузі знань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на
вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Денна форма навчання
Кількість місць

Спеціальність ОС БАКАЛАВР (ХНАДУ)

Шифр
галузі

01

Найменування
галузі знань

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності (освітньої
програми/ конкурсної
пропозиції)

015.32

Професійна освіта.
Електроніка,
метрологія та
радіотелекомунікації

Освіта/
Педагогіка
015.38

Професійна освіта.
Транспорт

Назва іспиту

Термін
навчання

2 р. 10 м

3 р. 10 м

1 р. 10 м

1. ЗНО з української мови;
2. ЗНО з історії України**;
3. Фахове випробування.

2 р. 10 м

1 р. 10 м

05

Соціальні та
поведінкові
науки

051

2 р. 10 м

Економіка

1 р. 10 м
2 р. 10 м
071

07

1. ЗНО з української мови та
літератури;
2. ЗНО з математики**;
3. Фахове випробування.
073

0

10

0

0
0
2

0

2 р. 10 м

0

0

11500
грн

2 р. 10 м

0

34

3 р. 10 м

14950
грн

3 р. 10 м
2 р. 10 м

46

3 р. 10 м

36

Кількість
Вартість
вакантних
одного
місць тільки
року
контракт* навчання

0
0

0

8100 грн

0

10

8100 грн

10

Код
спеціальності

Найменування спеціальності

Код спеціальності

Найменування
спеціальності

5.01010101

дошкільна освіта

012

Дошкільна освіта

5.01010201

013

Початкова освіта

5.01010301

початкова освіта
технологічна освіта

5.02020801

декоративно-прикладне мистецтво

5.02020401

музичне мистецтво

014

5.02020401

образотворче мистецтво

Середня освіта
(за предметними
спеціалізаціями)

5.02020201

хореографія

5.01010401

професійна освіта (за профілем)

015

5.01020101

фізичне виховання

017

5.03050401

економіка підприємства

5.03050601

прикладна статистика

5.03050901

бухгалтерський облік

5.03050802

оціночна діяльність

5.03050801

фінанси і кредит

5.03060101

організація виробництва

5.14010202

організація обслуговування населення

10

2 р. 10 м

0

0

41

Менеджмент
1 р. 10 м

0

2 р. 10 м

43

67

3 р. 10 м
14950
грн

10

10
8100 грн

2 р. 10 м

10

5.03060102
5.03050201
5.03050701

2 р. 10 м
076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

1 р. 10 м

0

55

0

55

3 р. 10 м

2 р. 10 м

10

10

Професійна освіта
(за спеціалізаціями)
Фізична культура і
спорт

051

Економіка

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська
справа та страхування

073

Менеджмент

076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Облік і оподаткування
1 р. 10 м

Управління та
адмініструван
ня

0

Спеціальність ОКР МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ (споріднені)
Перелік 3
Перелік 2015

Заочна форма навчання

Вартість
Термін План прийому за За кошти
одного
державним
фізичних,
навчання
року
замовленням
юридичних навчання
2021 р.
осіб*

організація обслуговування на
транспорті
інформаційна діяльність підприємства
маркетингова діяльність

5.03051002

організація заготівель, товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051001

товарознавство та комерційна діяльність

5.03050702

комерційна діяльність

2 р. 10 м

10

Природничі
науки

101

Екологія

12

Інформаційні
технології
122

Інженерія програмного
забезпечення

Комп’ютерні науки

1. ЗНО з української мови;
2. ЗНО з математики**;
3. Фахове випробування.

3 р. 10 м

61

1. ЗНО з української мови;
2. ЗНО з історії України**;
3. Фахове випробування.

10

11500
грн

1 р. 10 м

121

8

0

15

12

2 р. 10 м

20

31

1 р. 10 м

0

2 р. 10 м

84

2 р. 10 м

8100 грн

14950
грн

38

10

3 р. 10 м

5

3 р. 10 м

10

2 р. 10 м

8100 грн

5.04010602

прикладна екологія

101

Екологія

5.04010101

аналітичний контроль якості хімічних сполук

102

Хімія

5.04010301

пошук та розвідка геологічними методами

5.04010303

пошук та розвідка гідрогеологічними та
інженерно-геологічними методами

5.04010304

розвідування нафтових та газових родовищ

5.04010501

метеорологічні та гідрологічні
спостереження

5.04010502

експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних систем

103

Науки про Землю

5.04010503

експлуатація метеорологічних
радіолокаційних станцій

5.08010101

геодезичні роботи та експлуатація
геодезичного обладнання

5.08010102
5.08010103

землевпорядкування
картографічні роботи

5.04010302

пошук та розвідка геофізичними методами

5.05010301

розробка програмного забезпечення

121

Інженерія програмного
забезпечення

5.05010101

обслуговування програмних систем і
комплексів

122

5.05010102

обслуговування систем баз даних і знань

Комп'ютерні науки та
інформаційні технології

123

Комп'ютерна інженерія

131

Прикладна механіка

132

Матеріалознавство

10
5.05010201
5.05050201
5.05050202
5.05050211

2 р. 10 м

131

Прикладна механіка

10

3 р. 10 м

20

1. ЗНО з української мови;
2. ЗНО з математики**;
3. Фахове випробування.

11500
грн

1 р. 10 м

0

22

5.05050212

0

8100 грн

2 р. 10 м

обслуговування комп'ютерних систем і мереж
технічне обслуговування і ремонт устаткування
підприємств машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних комплексів
обслуговування машин і технологічних ліній
пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

5.05050401

зварювальне виробництво

5.05050402

газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050403

контроль якості металів і зварних з'єднань

5.05050404

обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050203

обслуговування засобів гідромеханізації

5.05040301

термічна обробка металів

5.05040302

виробництво порошкових, композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05050204

експлуатація та ремонт підйомнотранспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

0

5.05050206
5.05050207

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і нафтогазопереробної
промисловості

5.05050208

експлуатація та ремонт обладнання харчових
виробництв

5.05050209

обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського харчування

5.05050213
5.05050214

132

13

Матеріалознавство

1. ЗНО з української мови;
2. ЗНО з математики**;
3. Фахове випробування.

5.05050215
2 р. 10 м

8

1

11500
грн

3 р. 10 м

0

8100 грн

5.05050216
5.05050301

Механічна
інженерія

5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307

2 р. 10 м

70

3 р. 10 м

60

20

5.05050309

виробництво підйомнотранспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050310
5.05050311
5.05050312

хімічне і нафтове машинобудування (за видами)

5.05050210
5.05110101
133

11500
грн

1 р. 10 м

10

92

8100 грн

5.05110102
5.05110201
5.05120101

2 р. 10 м

23

5.05040201

135

Суднобудування

136

Металургія

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої промисловості
виробництво авіаційних літальних апаратів
виробництво ракетно-космічних літальних
апаратів
виробництво авіаційних двигунів
суднокорпусобудування

монтаж і обслуговування електроустаткування
суднового електрообладнання

5.05040106

Авіаційна та ракетнокосмічна техніка

експлуатація та ремонт меліоративних,
будівельних машин і обладнання
експлуатація і ремонт обладнання лісового
комплексу

5.05120104

5.05040105

134

виробництво рейкового транспорту (за видами)

обслуговування суднового обладнання

5.05040101
5.05040102
5.05040103
5.05040104

Галузеве
машинобудування

важке машинобудування (за видами)

5.05120102

5.05120103

133

виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських машин

5.10010203

1. ЗНО з української мови;
2. ЗНО з математики**;
3. Фахове випробування.

технологія обробки матеріалів на верстатах і
автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного і алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і пневматичних
засобів автоматизації
виробництво двигунів

5.05050308

5.10010202

Галузеве
машинобудування

експлуатація засобів механізації та автоматизації
перевантажувальних робіт
експлуатація обладнання фармацевтичної та
мікробіологічної промисловості
обслуговування і ремонт геологорозвідувального
устаткування
експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і
обладнання
інструментальне виробництво

монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
агломераційне виробництво
доменне виробництво
виробництво сталі і феросплавів
виробництво кольорових металів і сплавів
переробка вторинних кольорових та чорних
металів
обробка металів тиском
ливарне виробництво чорних і кольорових
металів і сплавів

2 р. 10 м

141

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

25

3 р. 10 м

25

1. ЗНО з української мови;
2. ЗНО з математики**;
3. Фахове випробування.

0

11500
грн

8100 грн

5.05030103

експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та автоматичних
пристроїв

5.05120104

монтаж і обслуговування електроустаткування
суднового електрообладнання

5.05070101

монтаж і експлуатація електроустаткування
електростанцій і енергосистем

5.05070102

будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103

електропостачання

5.05070104

монтаж і експлуатація електроустаткування
підприємств і цивільних споруд

5.05070105

виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070106

монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами

5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
1 р. 10 м

0

2 р. 10 м

0

0\

5.05070202
5.05070203
5.05070204
5.06010105
5.07010403

14

Електрична
інженерія

5.07010407
5.10010101

142

Енергетичне
машинобудування

1. ЗНО з української мови;
2. ЗНО з математики**;
3. Фахове випробування.

5.10010102
2 р. 10 м

10

20

11500
грн

3 р. 10 м

0

8100 грн

5.10010201
5.14010201
5.05070205
5.05060401
5.05060402

монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

виробництво електричних машин і апаратів

141

монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

обслуговування електротехнічного обладнання і
автоматичного устаткування будівель і споруд

експлуатація суднових енергетичних
установок
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в аграрно-промисловому
комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в аграрнопромисловому комплексі

експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва
обслуговування та ремонт електропобутової
техніки
обслуговування і ремонт
електроустаткування автомобілів і тракторів
конструювання і експлуатація
парогенераторного обладнання
конструювання і виробництво турбінних
установок

142

Енергетичне
машинобудування

5.05060403

5.05060301

5.05060101

142

Енергетичне
машинобудування

1. ЗНО з української мови;
2. ЗНО з математики**;
3. Фахове випробування.

1 р. 10 м

0

20

11500
грн

2 р. 10 м

0

8100 грн
5.05060102

5.05060103

5.05060104

5.05060201
5.05020101
2 р. 10 м

151

Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані технології

Автоматизація
та приладобудування

Метрологія та
інформаційновимірювальна техніка

10

11500
грн

2 р. 10 м

152

3 р. 10 м

67

1. ЗНО з української мови;
2. ЗНО з математики**;
3. Фахове випробування.
1 р. 10 м

15

15

0

20

2 р. 10 м

53

3 р. 10 м

24

1. ЗНО з української мови;
2. ЗНО з математики**;
3. Фахове випробування.

2

11500
грн

1 р. 10 м

0

27

8100 грн

2 р. 10 м

монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій

монтаж і обслуговування
теплотехнічного устаткування і систем
теплопостачання
експлуатація теплотехнічного і
теплотехнологічного устаткування і
систем теплопостачання
монтаж і експлуатація
гідроенергетичних установок
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020202

обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях

5.05020203

монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті

5.05020204

обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті

5.05020205

обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05020102

обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05100101

радіотехнічні вимірювання

5.05100102

електротеплотехнічні вимірювання

5.05100401

виробництво оптичних і оптикоелектронних приладів

2

143

Атомна енергетика

144

Теплоенергетика

145

Гідроенергетика

151

Автоматизація та
комп'ютерноінтегровані технології

152

Метрологія та
інформаційновимірювальна техніка

підготовка води, палива і мастильних
матеріалів на електростанціях

монтаж, обслуговування засобів і
систем автоматизації технологічного
виробництва

10

Енергетичне
машинобудування

монтаж і обслуговування холодильнокомпресорних машин та установок

5.05020201
8100 грн

142

5.05100301

виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і
електрообладнання

5.05100103

механічні вимірювання

Будівництво та
цивільна інженерія
(Автомобільні дороги
та аеродроми)

1. ЗНО з української мови;
2. ЗНО з математики**;
3. Фахове випробування.

2 р. 10 м

192

60

69

11500
грн

3 р. 10 м

30

8100 грн

5.06010201

архітектурне проектування та
внутрішній інтер'єр

5.06010101

будівництво та експлуатація будівель і
споруд

5.06010102

монтаж промислового устаткування

5.06010103

будівництво гідротехнічних споруд

5.06010105

обслуговування електротехнічного
обладнання і автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.06010106

виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
Будівництво та
цивільна інженерія
(Мости та транспортні
тунелі)

5.06010108

1. ЗНО з української мови;
2. ЗНО з історії України**;
3. Фахове випробування.

5.06010109
5.06010110

19

Архітектура та
будівництво

193

Геодезія та землеустрій

1. ЗНО з української мови;
2. ЗНО з математики**;
3. Фахове випробування.

2 р. 10 м

15

3

11500
грн

3 р. 10 м

2

8100 грн

будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг і аеродромів
будівництво мостів та інших штучних
споруд
будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112

будівництво теплових і атомних
електростанцій

5.06010113

монтаж, обслуговування устаткування і
систем газопостачання

5.06010114

монтаж і обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем і вентиляції

5.06010301
5.06010302
5.06010104
5.08010101

Архітектура та
містобудування

192

Будівництво та
цивільна інженерія

193

Геодезія та
землеустрій

виготовлення будівельних деталей і
конструкцій
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.06010111

5.06010115

191

опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн
обслуговування устаткування систем
водопостачання і водовідводу
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд
будівництво і експлуатація міських
шляхів сполучення
геодезичні роботи та експлуатація
геодезичного обладнання

5.08010102

землевпорядкування

5.08010103

картографічні роботи

5.07010401

судноводіння на морських шляхах

5.07010403

експлуатація суднових енергетичних установок

5.07010404
2 р. 10 м

40

3 р. 10 м

100

5.07010405

30

5.07010406
5.07010407

274

Автомобільний
транспорт

5.07010402

1. ЗНО з української мови;
2. ЗНО з математики**;
3. Фахове випробування.

11500
грн

8100 грн

обслуговування повітряного руху

5.07010202

льотна експлуатація повітряних суден

5.07010302
5.05020101

0

2 р. 10 м

100

30

5.05020204
5.05020205

27

5.06010108

Транспорт

5.07010501
5.07010502
5.07010503
5.07010504
2 р. 10 м

30

3 р. 10 м

93

30
5.05020203

5.07010303
275.03

Транспортні технології
(на автомобільному
транспорті)

1. ЗНО з української мови;
2. ЗНО з математики**;
3. Фахове випробування.

11500
грн

8100 грн

5.07010601
5.07010602

1 р. 10 м

0

122

2 р. 10 м

30

Примітки:
* Дані за результатами прийому у 2020 році
** Для небюджетних конкурсних пропозицій ЗНО з математики або історії України
Коефіцієнти до вступних випробувань при розрахунку конкурсного бала:
1-й предмет - 0,25
2-й предмет - 0,25
Фахове випробування - 0,5

обслуговування систем управління і автоматики
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті
обслуговування інтелектуальних інтегрованих
систем
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій
технічне обслуговування, ремонт та експлуатація
тягового рухомого складу

272

Авіаційний транспорт

273

Залізничний
транспорт

274

Автомобільний
транспорт

275

Транспортні
технології (за видами)

технічне обслуговування і ремонт вагонів
обслуговування і ремонт залізничних споруд та
об'єктів колійного господарства
технічне обслуговування та ремонт пристроїв
електропостачання залізниць
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом на
залізничному транспорті
технічне обслуговування засобів зберігання,
транспортування та заправлення пальномастильними матеріалами
обслуговування транспортних засобів високої
прохідності
обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
організація обслуговування на транспорті

5.07010101

організація та регулювання дорожнього руху

5.07010103

Річковий та морський
транспорт

технічне обслуговування повітряних суден і
двигунів
технічне обслуговування засобів механізації і
автоматизації в аеропортах

5.03060102

5.07010102

271

судноводіння на внутрішніх водних шляхах

5.07010201

5.07010301

1 р. 10 м

судноводіння та експлуатація суднових
енергетичних установок на внутрішніх водних
шляхах
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден
експлуатація обладнання радіозв'язку і
електрорадіонавігація суден
експлуатація електрообладнання та автоматики
суден

організація перевезень і управління на
автотранспорті
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010104

організація авіаційних перевезень

5.07010105

організація перевезень і перевантажень на
водному транспорті

Додаток 3

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка та на які під час участі у конкурсі
можуть бути нараховані додаткові бали за успішне закінчення підготовчих курсів ХНАДУ та/або за участь у
Всеукраїнській олімпіаді ХНАДУ для професійної орієнтації вступників для вступу до

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(повна назва закладу вищої освіти)

Шифр
галузі
01
10
13
13
13

Освіта
Природничі науки
Механічна інженерія
Механічна інженерія
Механічна інженерія

14

Електрична інженерія

14

Електрична інженерія

15

Автоматизація та приладобудування

15

Автоматизація та приладобудування

19
19
27

Архітектура та будівництво
Архітектура та будівництво
Транспорт

27

Транспорт

Найменування галузі знань

Спеціальність
Професійна освіта
Екологія
Прикладна механіка
Матеріалознавство
Галузеве машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
Енергетичне машинобудування
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна
техніка
Будівництво та цивільна інженерія
Геодезія та землеустрій
Автомобільний транспорт
Транспортні технології (на автомобільному
транспорті)

Код спеціальності
015
101
131
132
133
141
142
151
152
192
193
274
275.03

Додаток 4

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум на прийом до ХНАДУ у 2021 році на основі ПЗСО
Державне замовлення

Шифр

Назва спеціальності

Ліцензовані
обсяги

Максимальній
обсяг

Кваліфікаційний
мінімум

КВОТА 1

КВОТА 2

Контракт

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

денна

015.38 Професійна освіта.Транспорт

25

0

5

0

1

0

1

0

1

0

10

015.32 Професійна освіта. Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації

25

0

5

0

1

0

1

0

1

0

60
50
100
70
100
30
65
30
25
187
58
55
80
40
160
50
200
250

30
15
25
15
25
10
10
0
0
23
2
5
20
5
50
0
60
30

6

0

0

0

1

0

1

0

5

0

0

0

1

0

1

0

5

0

0

0

1

0

1

0

1660

325

051
071
073
076
101
121
122
131
132
133
141
142
151
152
192
193
274
275.03

Економіка
Облік і оподаткування
Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Екологія
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Прикладна механіка
Матеріалознавство
Галузеве машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Енергетичне машинобудування
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Будівництво та цивільна інженерія
Геодезія та землеустрій
Автомобільний транспорт
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Всього

заочна денна заочна

Небюджетна
конкурсна
пропозиція

денна

заочна

0

10

0

10

0

10

0

34

15

20

15

25

7

20

8

35

15

60

10

7

0

0

0

1

0

1

0

33

10

30

5

18

0

1

0

2

0

1

0

41

15

41

10

6

0

0

0

1

0

1

0

10

5

14

5

6

0

0

0

1

0

1

0

34

5

25

5

5

0

1

0

1

0

1

0

10

0

15

0

18

0

1

0

1

0

2

0

2

0

5

0

81

11

1

1

8

1

8

1

73

6

33

6

15

0

1

0

2

0

1

0

25

1

18

1

18

0

1

0

1

0

2

0

17

3

20

2

21

0

1

0

2

0

2

0

39

10

20

10

17

0

1

0

1

0

2

0

13

3

10

2

48

5

1

1

3

1

4

1

48

20

64

25

24

0

1

0

2

0

2

0

12

0

14

0

50

5

1

1

5

1

5

1

100

25

50

30

47
407

6
27

1
14

1
4

4
40

1
4

5
43

1
4

103
674

9
149

100
579

15
149
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rpy4ur 2020 p. npo;oron Nr
ForoMonos

rIoJroxEHI[fl tlpo ocBITHIfr rlEnrp
((AOHEAC-KPI,IM-yKpAIHA>
Xaprcincrrcoro naqioHaJrbHoro asroMo6i.rruno

- AopotrHroro yninepcrrrery

oci6 AJrs 3Ao6yrrfl sntuoi ocniru, *ricqeu npolrr,rBaHHfl flKrrx e
THMrIacoBo oKynoBaHa replrropin Vrcpaiun (APK, Pr. Ceeacrono;rr,)o a raKox

AJrrr 3apaxyBaHHril

Tr.rMqacoBo-oKynoBani repnropii y fionequcifi ra Jlyrancrnift o6lacrsx

I.3aralrni

no;roxeHng

I.

IIoroNeHHn po3po6neue ua ni4crani naxasy MOH i\b 560 nia 24.05.2016 <IIpo
3arBepAxenux flopx4ry upuftonay [ns sgo6ymr nraqoi ta upoSeciftno-rexHi.{Hoi ocsiru oci6,
xxi npoNltBalorb Ha rrMrracoBo oKyrronauifi repuropii Vrpainu>, HaKasy MOH Jrl! 697 nia
21.06.2016 poxy <flpo 3arBepAxeunr llopx4r<y uprafionry Ans sgo6yru ezqoi ra npoSeciftsoi
(upoQeciftno-texuivnoi) ocsitr oci6, uicqeM rpoxrdBarrur rKr{x e rfiMrracoBo orynonaui
repuropii y,{oneqrrcift ra Jlyrancrrcifi o6nacrrx>.
2. flonoxeHn{M peryJlloerbct IIopf,AoK crBopeHnx ocsiruroro rIeHTpy <[on6ac-KpunaYr<pailra> XI{AAy (azuri - I{eurp), fioro saaAal:rrfr,, Syur<qii, oprauisaqix girnrnocri, crpor
po6orra. llonoNeusflM raKox nepe46auenuft flopa4orc npufioMy AJrfi s4o6yrrx nuuloi ra

upo$ecifinoi (upoSecifiso-rexsiunoi) ocsiru oci6, rraicqeM rrpoxuBaHgtr rKr4x e rr,rMrracoBo
oKyroBaHa reputopir Yxpaiuu (APK, M. Ceaacronom), a raKox rr{MrracoBo-orcyuonani
repuropii y,{oneqrrifi ra Jlyrancrr<ifi o6nacrsx.

II. Ilopngom crBopennn ocsiruboro qelrrpy

I. Ocsirllift

rtreHrp (AOII6AC-KPI4M-yKPAIHb (XHAAyD (aani Ilenrp)
crBoploerbct 3 Merolo sAificHeuns 4ixnrnomi is sa6esne.reggs 11poxoAxeHHs pivuoro
oqinrcnauux ra AepxarHoi nigcytrtxonoi atecmuii a rarox uprnfiorray 4nx s4o6yma nuqoi ra
npoQeciftnoi (npo<feciftHo-texni.rrroi) ocnitu oci6, uicqeM flpoxraBaHur rKr,rx e rrdMqacoBo
oKyrloBaHa tepr'rropix Vrpaiuu (APK, M. Cerauouonr), a raKox rr4MqacoBo-orynosaHi

території у Донецькій та Луганській областях.

2. Центр створюється на базі ХНАДУ спільно з Комунальним закладом
«Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» Харківської обласної ради та
комунальним закладом «Харківська санаторна школа №13» Харківської обласної ради
для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та
видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту в
передбачених цим Положенням випадках.

3. ХНАДУ забезпечує функціонування Центру на правах підрозділу приймальної
комісії. Керівником Центру призначається один із заступників відповідального секретаря
приймальної комісії.

4. Інформація про створення Центру, його повноваження, графік роботи, правила
прийому та встановлені квоти розміщується на веб-сайтах Міністерства освіти і науки
України та ХНАДУ.
ІІІ. Організація діяльності освітнього центру

1. Центр:
– забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника
(відповідальний - Поливанний Валерій Сергійович директор комунального закладу
«Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» Харківської обласної ради;
Михайленко Галина Володимирівна директор комунального
закладу «Харківська
санаторна школа №13» Харківської обласної ради).

– сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації
Заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного
зразка про базову або повну загальну середню освіту (відповідальний - Поливанний
Валерій Сергійович директор Комунального закладу «Харківський науковий ліцейінтернат «Обдарованість»» Харківської обласної ради; Михайленко Галина
Володимирівна директор комунального закладу «Харківська санаторна школа №13»
Харківської обласної ради).

– забезпечує консультування з питань отримання Заявниками документів про
базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти;

– організовує оформлення документів Заявника як вступника, проведення
вступного випробування до закладу вищої освіти та (в разі проходження конкурсного
відбору) надання рекомендації для вступу до ХНАДУ;

– сприяє поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання,
державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку
ХНАДУ (у разі необхідності - до надання рекомендації для вступу до ХНАДУ або
відмови в її наданні);

– сприяє отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.

ІV. Порядок прийому для здобуття вищої освіти
1. Загальні положення:
1) даний Порядок визначає особливості проходження державної підсумкової
атестації, отримання документів про загальну середню освіту державного зразка про
повну загальну середню освіту та особливі умови прийому для здобуття вищої освіти
особами, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської
областей, АР Крим та м. Севастополя та осіб, місцем проживання яких є територія
населених пунктів на лінії зіткнення (додаток 5а до Правил прийому), із наданням
можливості вступати до ХНАДУ.
2) у цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
заявник - особа, яка після 14 квітня 2014 року завершила здобуття базової або
повної загальної середньої освіти, місцем проживання якої є тимчасово окупована
територія Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя та осіб, місцем
проживання яких є територія населених пунктів на лінії зіткнення (перелік надано у
додатку 5а до Правил прийому);
освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію щодо
здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної
середньої освіти, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного
оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється Заявником
згідно з формами (додаток 5б до Правил прийому) та підписується особисто.
3) цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та
державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої освіти Заявниками.
цей Порядок поширюється також на Заявників, які переселилися з тимчасово
окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей або з території
населених пунктів на лінії зіткнення після 01 січня в рік вступу до ХНАДУ.
4) заявники мають право на:

– проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;
– отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту;
– прийом до ХНАДУ для здобуття вищої освіти (на конкурсних засадах та в
межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника).
5) документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій
території України, не визнаються.
2. Особливості отримання Заявниками документів про повну загальну середню
освіту, необхідних для здобуття вищої освіти:
1) Заявники для отримання документів про базову та повну загальну середню освіту,
необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне оцінювання та державну
підсумкову атестацію за екстернатною формою в Комунальному закладі «Харківський

науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» Харківської обласної ради або
комунальному закладі «Харківська санаторна школа №13» Харківської обласної ради.
2) Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до Комунального закладу
«Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» Харківської обласної ради або
комунального закладу «Харківська санаторна школа №13» Харківської обласної ради
здійснюється згідно з наказом його керівника та за:
заявою (для повнолітніх Заявників);
заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для
неповнолітніх Заявників).
Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі
родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.
Під час подання заяви Заявник пред'являє особисто: документ, що посвідчує
особу.
До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на неї
фотокарткою.
Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання
електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових
зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації
інформацію.

– Посадова особа Поливанний Валерій Сергійович директор Комунального
закладу «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» Харківської обласної;
Михайленко Галина Володимирівна директор комунального
закладу «Харківська
санаторна школа №13» Харківської обласної ради робить копії з оригіналів поданих
документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються
Заявнику.
3) Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на
екстернатну форму навчання до випускних 11-тих класів, проводиться на наступний день
після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним
представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не раніше 12
липня і не пізніше 20 вересня поточного року.
Заявники, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту та
зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти
атестацію екстерном за курс базової та повної загальної середньої освіти.

– Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються
посадовою особою Поливанний Валерій Сергійович директор Комунального закладу
«Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» Харківської обласної ради;
Михайленко Галина Володимирівна директор комунального закладу «Харківська
санаторна школа №13» Харківської обласної ради) відповідно до декларації та
зазначаються в додатку до документа про повну загальну середню освіту як
«атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України
визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів

та зазначаються у додатку до документа про повну загальну середню освіту. Середній бал
документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової
атестації.
Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне
оцінювання у порядку, визначеному розділом ІІІ Положення про екстернат у
загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 28 березня 2017 року за № 416/30284. При цьому Заявникові видається новий
додаток до документа про загальну середню освіту.
Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в Комунальному закладі
«Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» Харківської обласної ради з
української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної
підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07
грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019
року за № 8/32979.
3) Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації
Комунальний заклад «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»»
Харківської обласної ради або комунальний заклад «Харківська санаторна школа №13»
Харківської обласної ради замовляє протягом одного робочого дня Заявникові
відповідний документ про повну загальну середню освіту та після отримання від
відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення
документів про повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у
редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737).
3. Прийом для здобуття вищої освіти:
1) заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра на
основі повної загальної середньої освіти до закладів вищої освіти України, в тому числі
до ХНАДУ.
Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти за денною формою
здобуття освіти на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету до ХНАДУ у
межах квот, визначених МОН України.
2) правила прийому Заявників до ХНАДУ, відповідно до Умов прийому на
навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України 15 жовтня 2020 року №1274 та зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508 (далі - Умови
прийому) затверджені рішенням приймальної комісії ХНАДУ від 18 грудня 2020 р.
протоколом № 1 як додаток до правил прийому до ХНАДУ (далі - Правила прийому).
3) особливості подання документів Заявником:
документи подаються особисто в письмовій формі;

свідоцтво про народження може подаватися особами незалежно від віку;
за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього,
Заявник подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне
проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для
участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2018,
2019 2020 та 2021 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської
мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, заявник має право
подавати оцінку із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років з
однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний
розсуд;
довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які
закінчили навчальний заклад в рік вступу);
документ, що посвідчує особу. У разі відсутності в документі, що посвідчує особу,
відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України,
підтвердження факту проживання здійснюється на підставі документів, визначених в
абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб»;
шість фотокарток розміром 3 х 4 см;
заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання, державну підсумкову
атестацію, подає до закладу вищої освіти документ про освіту державного зразка, складає
вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому ХНАДУ.
4) конкурсний бал Заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня
бакалавра визначається як сума середнього бала документа про повну загальну середню
освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням)
або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому.
Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть
використовуватись як оцінки вступних іспитів.
5) заклад вищої освіти оприлюднює список рекомендованих до зарахування
Заявників у межах установлених квот до закінчення прийому документів від осіб, які
вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про
зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному вступнику присвоюється
цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду навчального
закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД - коду фізичної
особи - вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
6) Зарахування Заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця
державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно
до конкурсного бала Заявника у строки, встановлені Умовами прийому.
Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України (але не менше
одного місця) від максимального (загального) обсягу державного замовлення за
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Додаток 5а
Перелік населених пунктів, що знаходяться на території проведення антитерористичної
операції, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або
стабільний освітній процес
1.
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які адміністративно
підпорядковані міським радам цих міст):

м. Авдіївка

м. Донецьк (у тому числі смт Ларине, с. Павлоградське, м. Моспине, смт
Горбачево-Михайлівка, с. Бирюки, с. Вербова Балка, с. Гришки, с. Кисличе, с. Михайлівка, с.
Новодвірське, с. Темрюк) м. Торецьк (Дзержинськ) (у тому числі м. Залізне, смт Південне, смт
Новгородське, смт Неліпівка, с-ще Валентинівка, с. Леонідівка, с-ще Суха Балка, с. Юр’ївка, смт
Північне, смт Курдюмівка, с-ще Дачне, с-ще Диліївка, с-ще Дружба, с-ще Озарянівка, с-ще
Шуми, смт Щербинівка, смт Петрівка, с-ще Кримське)

м. Горлівка (у тому числі смт Гольмівський, с-ще Гладосове, смт
Пантелеймонівка, с. Рясне, с-ще Озерянівка, с. Михайлівка, с-ще Ставки, с-ще Широка Балка, сще П’ятихатки, с-ще Федорівка) м. Дебальцеве

м. Докучаєвськ (у тому числі с-ще Ясне)

м. Єнакієве (у тому числі м. Бунге, смт Дружне, смт Софіївка, с. Новоселівка, с-ще
Старопетрівське, смт Корсунь, с. Верхня Кринка, с. Кринички, с. Путепровід, с. Шевченко, с-ще
Щебенка, с. Авіловка, с. Шапошникове)

м. Жданівка (у тому числі смт Вільхівка, с-ще
Молодий Шахтар) м. Кіровське

м. Макіївка (у тому числі смт Грузько-Зорянське, смт Високе, смт ГрузькоЛомівка, смт Маяк, смт Межове, с-ще Холмисте, смт П’ятипілля, смт Вугляр, смт Гусельське,
смт Колосникове, смт Холодне, с. Молочарка, с. Шевченко, смт Ясинівка, смт Землянки, смт
Кринична, с-ще Василівка, с-ще Леб’яже, смт Нижня Кринка, смт Велике Оріхове, смт Липське,
смт Лісне, с. Липове, с. Оріхове, с. Верхня Кринка, с-ще Алмазне, с. Красна Зоря, с-ще
Монахове, с-ще Новий Світ, с-ще Новомар’ївка, с. Новоселівка, с-ще Новомосковське)

м. Сніжне (у тому числі смт Андріївка, смт Гірницьке, смт Бражине, смт
Лиманчук, смт Никифорове, смт Залісне, смт Первомайський, смт Первомайське, смт Побєда, сще Балка, смт Сєверне, с-ще Молчалине, с-ще Сухівське) м. Хрестівка

м. Харцизьк (у тому числі м. Зугрес, смт Миколаївка, с-ще Водобуд, с. Цупки, м.
Іловайськ, с-ще Виноградне, с. Третяки, смт Зуївка, смт Троїцько-Харцизьк, смт Благодатне, смт
Покровка, смт Шахтне, смт Широке, с. Півче, смт Гірне, с-ще Ведмеже) м. Чистякове (Торез) (у
тому числі смт Пелагіївка, смт Розсипне)

м. Шахтарськ (у тому числі смт Контарне, смт Московське, смт Сердите, с-ще
Дубове, с-ще Лобанівка,

смт Стіжківське, с-ще Вінницьке, с-ще Чумаки, с-ще Вікторія, с-ще Гірне, с-ще
Дорофієнко, с-ще Зарічне,

с-ще Кищенко)

м. Ясинувата
Населені пункти:

с. Гнутове (м. Маріуполь)

смт Сартана (м. Маріуполь)

смт Талаківка (м. Маріуполь)

с-ще Ломакине (м. Маріуполь)
Амвросіївського району
Бахмутського (Артемівського) району:

смт Булавинське

с. Воздвиженка

смт Зайцеве

с-ще Зеленопілля

с. Кодема


с-ще Ступакове

с. Дебальцівське

с. Миколаївка (Кодемська сільська рада)

с. Миколаївка Друга

с-ще Новолуганське

с. Семигір’я

м. Світлодарськ

смт Миронівський

с. Миронівка

смт Луганське

с. Розсадки

с. Лозове

с. Красний Пахар

с. Криничне

с-ще Роти

с-ще Доломітне

с-ще Травневе

с. Дача

м. Вуглегірськ смт Олександрівське смт Оленівка

с. Весела Долина (Ольховатська селищна рада)

с-ще Данилове

с-ще Іллінка

с-ще Кам’янка

с-ще Рідкодуб

с-ще Булавине

с-ще Грозне

с-ще Каютине

с-ще Красний Пахар

с-ще Савелівка

с. Комуна

с. Калинівка

с. Логвинове

с. Новогригорівка

с. Нижнє Лозове

с. Санжарівка

смт Ольховатка

смт Прибережне
Бойківського району
Волноваського району:

с. Андріївка с. Доля с. Любівка с-ще Малинове

с-ще Молодіжне с-ще Новомиколаївка смт Новотроїцьке с. Пікузи

с-ще Нова Оленівка смт Новотроїцьке смт Оленівка

с-ще Петрівське (Оленівська селищна рада)

с. Червоне (Любівська сільська рада)

смт Андріївка

с-ще Бахчовик

с. Бердянське

с. Водяне

с. Виноградне

с. Гранітне

с-ще Дружне

с. Запорізьке

с. Заїченко

с. Кам’янка

с-ще Калинівка


с. Комінтернове

с. Лебединське (Лебединська сільська рада) смт Мирне с-ще Маловодне

с. Новогригорівка (Старогнатівська сільська рада)

с-ще Новомиколаївка

с. Новоселівка

с. Новоселівка Друга

с-ще Обільне

с. Орловське

с. Павлопіль

с. Піонерське

с. Приморське

с. Пищевик

с. Сопине

с. Старомар’ївка

с. Старогнатівка

с. Степанівка

с. Федорівка

с. Чермалик

с. Черненко

с. Широкине

с. Богданівка

с. Вікторівка

с. Новогнатівка

с. Миколаївка (Миколаївська сільська рада)
Марийського району:

с. Кремінець с. Луганське смт Олександрівка смт Старомихайлівка с. Сигнальне с.
Березове

м. Красногорівка м. Мар’їнка с. Славне с. Степне с. Тарамчук с. Солодке

с. Водяне (Степненська сільська рада) с. Галицинівка с. Карлівка с.
Новомихайлівка с. Побєда
Новоазовського району
Старобешівського району
Бойківського (Тельманівського) району:

с. Богданівка с. Вершинівка с. Воля

с. Греково-Олександрівка с. Григорівка с. Дерсове с. Запорожець с. Зелений Г ай
с. Зернове с. Зорі с. Іванівка

с. Білокриничне (Калініне)

с. Каплани

с. Конькове

с. Котляревське

с. Майорове (Красний Октябр)

с. Кузнецово-Михайлівка

с. Лукове

с. Миколаївка

с. Михайлівка

с. Мічуріне

с. Нова Мар’ївка

с. Новоолександрівка

с. Олександрівське (Октябрське) (Коньковська сільська рада)

с. Первомайське (Первомайська сільська рада)

с. Петрівське

с. Лавринове (Радянське)

с. Розівка

с. Садки

с. Самсонове


с. Свободне

с. Тавричеське

смт Бойківське (Тельманове)

с. Тернівка

с. Черевківське

с. Чумак

с. Шевченко
Торецькго району:

смт Новгородське
Шахтарського району
Ясинуватського району:

с. Василівка

с. Веселе (Красногорівська сільська рада) с. Веселе (Спартаківська сільська рада)
с-ще Бетманове (Красний Партизан) с-ще Мінеральне с. Спартак с. Яковлівка с-ще Крута Балка
с-ще Каштанове

с-ще Лозове (Пісківська сільська рада)

с. Водяне (Пісківська сільська рада)

смт Верхньоторецьке

с-ще Ласточкине

с-ще Опитне

с-ще Піски

с. Тоненьке

с-ще Кам’янка

с. Красногорівка

с-ще Невельське

с. Новоселівка Друга

с. Новобахмутівка

с. Первомайське

с. Троїцьке

с-ще Сєвєрне

с. Нетайлове

с. Новокалинове
2.
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які адміністративно
підпорядковані міським радам цих міст):

м. Луганськ (у тому числі м. Олександрівськ, с-ще Зразкове, с-ще Тепличне, смт
Катеринівка) м. Алчевськ

м. Антрацит (у тому числі смт Боково-Платове, с-ще Лісне, с-ще Мельникове, сще Садовий, с-ще Христофорівка, смт Верхній Нагольчик, смт Дубівський, с. Оріхове, смт
Кам’яне, смт Кріпенський, смт Щотове, с. Зелений Курган, с-ще Степове)

м. Брянка (у тому числі смт Южна Ломуватка, смт Вергулівка, смт Ганнівка, смт
Ломуватка, смт Глибокий)

м. Голубівка (Кіровськ) (у тому числі смт Донецький, смт Криничанське, с-ще
Криничне, с-ще Тавричанське)

м. Довжанськ (у тому числі м. Вознесенівка, смт Ведмеже, смт Павлівка, смт
Кундрюче, с. Кондрюче, с-ще Хмельницький, смт Дубове, с-ще Прохладне, смт Вальянівське, с.
Маловедмеже, с-ще Устинівка, с-ще Федорівка, смт Шахтарське, с-ще Киселеве)

м. Хрустальний (Красний Луч) (у тому числі м. Боково-Хрустальне, смт СадовоХрустальненський, с-ще Трубний, м. Міусинськ, с. Корінне, с. Лісне, с. Новоєлизаветівка, м.
Петрово-Красносілля, смт Федорівка, с-ще Буткевич, с-ще Вергулівське, с. Воскресенівка, смт
Запоріжжя, с. Жереб’яче, с-ще Комендантське, смт Софіївський, смт Грушове, с-ще Давидівка,
смт Хрустальне, смт Княгинівка, с-ще Хрустальний, смт Штерівка)

м. Сорокине (у тому числі м. Молодогвардійськ, с-ще Новосімейкіне, м.
Суходільськ, смт Буран, смт Гірне, с-ще Широке, смт Ізварине, смт Краснодарський, смт Тепле,
с-ще Світличне, смт Сєверний, смт Сєверо-Гундорівський, смт Урало-Кавказ, с-ще Західний) м.

Первомайськ

м. Ровеньки (у тому числі смт Любимівка, смт Великокам’янка, смт Кленовий, с.
Коробкине, с-ще Покровка, смт Гірник, смт Михайлівка, смт Тацине, смт Нагольно-Тарасівка, с.
Березівка, смт Новодар’ївка, с-ще Валянівськ, с-ще Калинівка, смт Картушине, с. Залізничне, сще Новоукраїнка, смт Ясенівський, с. Лобівські Копальні, с. Благівка, с. Грибуваха, с.
Новодар’ївка, с. Платонівка, с. Улянівка) м. Свердловськ

м. Кадіївка (у тому числі м. Алмазна, м. Ірміно)
Населені пункти:
Антрацитівського району
Сорокинського (Краснодонського) району
Лутугинського району
Новоайдарського району:

с. Сокільники

м. Щастя

с. Трьохізбенка

с. Кряківка

с. Оріхове-Донецьке

с. Лобачеве

с. Лопаскине

с. Кримське

с. Причепилівка

с. Райгородка

с. Муратове

с. Капітанове

с. Гречишкине

с. Дубове

с. Бахмутівка

с. Царівка

с. Деменкове

с. Дмитрівка
Перевальського району
Попаснянського району
Довжанського (Свердловського) району
Слов’яносербського району
Станично-Луганського району

Додаток 5б
Форми заяви та освітньої декларації, що заповнюються вступником при вступі
до ХНАДУ через освітній центр «ДОНБАС-КРИМ-УКРАЇНА»

Директорові Комунального закладу
«Харківський науковий ліцей-інтернат
«Обдарованість»» Харківської обласної
ради Валерію ПОЛИВАННОМУ
____________________________________
____
(прізвище, ім’я, по батькові Заявника)
проживаю за адресою:
____________________________________
____
____________________________________
____

ЗАЯВА
Прошу зарахувати мене (мого сина, доньку) на навчання за екстернатною формою та
дозволити пройти річне оцінювання й державну підсумкову атестацію за курс повної загальної
середньої освіти.
До заяви додаю:
1) копію документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження);
2) освітню декларацію з наклеєною на неї фотокарткою.

______________________
_______________________
(дата)

(підпис)

ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ
про завершення здобуття загальної середньої освіти на тимчасово окупованій
території України

Розділ І. Загальні відомості
1.___________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Заявника)

2.___________________________________________________________________________
(документ, що посвідчує особу Заявника)

3.

__________________________________________________________________________
(місце проживання: поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири Заявника)

4. Мета звернення: ____________________________________________________________
(вступ до закладу вищої освіти, закладу професійної (професійно-технічної) освіти)

5.

__________________________________________________________________________

6.

__________________________________________________________________________

(освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на який претендує Заявник)

(шифр та назва професії, спеціальності (напряму підготовки), за якою вступає Заявник)

7.___________________________________________________________________________
(додаткові відомості*)

Даю згоду на обробку моїх персональних даних (підпис, прізвище, ініціали
Заявника):

*У разі необхідності зазначається найменування закладу освіти, який видав
попередній визнаний документ про освіту та попередній визнаний документ про
освіту, здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та/або
кваліфікацію.

Підпис, прізвище, ініціали Заявника:
__________________________________ ___________________________
_______
Дата заповнення та подання освітньої
декларації___________________________________

Додаток 6

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавр на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на осонові повної загальної середньої
освіти
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(повна назва закладу вищої освіти)

Бакалавр

Шифр
галузі

Галузь знань

Спеціальності освітнього ступеня
бакалавра

Код

Назва

Вага бала за особливі успіхи (призерам IV
Мінімальна кількість
Вага
етапу Всеукр. Учнівських
балів для допуску до
Вага атестату про
Перелік конкурсних предметів (вступних предметів
олімпіад,призерам III етапу Всеукр.
участі в конкурсі або для
повну загальну
іспитів)
сертифікату
Конкурсу захисту НДР учнів-членів МАН
зарахування на
оствіту
ЗНО
України та/або за успішне закінчення
навчання поза
підготовчих курсів ХНАДУ
конкурсом

Держзамовлення, контракт
015.32
01

Освіта/Педагогіка
015.38

05

Соціальні та
поведінкові науки

051

071

07

Управління та
адміністрування

073

076

1. Українська мова
Професійна освіта.
2. Математика
Електроніка, метрологія та 3. Іноземна мова або біологія, або
радіотелекомунікації
географія, або історія України, або фізика,
або хімія
1. Українська мова
2. Математика
Професійна освіта. Транспорт 3. Іноземна мова або біологія, або
географія, або історія України, або фізика,
або хімія
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або біологія, або
Економіка
географія, або історія України, або фізика,
або хімія

0,45
0,2

0,25

100

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або біологія, або
географія, або історія України, або фізика,
або хімія

0,4
0,25

100
100

0,25

100

1. Українська мова та література

0,4

100

2. Математика

0,25

Облік і оподаткування

Менеджмент

Підприємство,торгівля та
біржова діяльність

3. Іноземна мова або біологія, або
географія, або історія України, або фізика,
або хімія

100
100
0,1

0,05

0,2

100

0,45
0,2

100
100
0,1

0,05

0,2

100

0,4
0,25

100
100
0,1

0,1

-

-

100
0,1

-

0,25

100

1. Українська мова та література

0,4

100

2. Математика

0,25

3. Іноземна мова або біологія, або
географія, або історія України, або фізика,
або хімія

100
0,1

0,25

100

10

Природничі науки

101

121
12

Інформаційні
технології
122

131

13

Механічна інженерія

132

133

141
14

Електрична
інженерія
142

151

15

Автоматизація та
приладобудування
152

1. Українська мова
2. Біологія
Екологія
3. Іноземна мова або математика, або
географія, або історія України, або фізика,
або хімія
1. Українська мова
2. Математика
Інженерія програмного
3. Іноземна мова або біологія, або
забезпечення
географія, або історія України, або фізика,
або хімія
1. Українська мова
2. Математика
Комп'ютерні науки
3. Іноземна мова або біологія, або
географія, або історія України, або фізика,
або хімія
1. Українська мова
2. Математика
Прикладна механіка
3. Іноземна мова або біологія, або
географія, або історія України, або фізика,
або хімія
1. Українська мова
2. Математика
Матеріалознавство
3. Іноземна мова або біологія, або
географія, або історія України, або фізика,
або хімія
1. Українська мова
2. Математика
Галузеве машинобудування 3. Іноземна мова або біологія, або
географія, або історія України, або фізика,
або хімія
1. Українська мова
Електроенергетика,
2. Математика
електротехніка та
3. Іноземна мова або біологія, або
електромеханіка
географія, або історія України, або фізика,
або хімія
1. Українська мова
2. Математика
Енергетичне
3. Іноземна мова або біологія, або
машинобудування
географія, або історія України, або фізика,
або хімія
1. Українська мова
2. Математика
Автоматизація та комп'ютерно3. Іноземна мова або біологія, або
інтегровані технології
географія, або історія України, або фізика,
або хімія
1. Українська мова
2. Математика
Метрологія та інформаційно- 3. Іноземна мова або біологія, або
вимірювальна техніка
географія, або історія України, або фізика,
або хімія

0,5
0,2

100
100
0,1

-

0,2

100

0,25
0,45

100
100
0,1

-

0,2

100

0,45
0,25

100
100
0,1

-

0,2

100

0,45
0,2

100
100
0,1

0,05

0,2

100

0,45
0,2

100
100
0,1

0,05

0,2

100

0,45
0,2

100
100
0,1

0,05

0,2

100

0,45
0,2

100
100
0,1

0,05

0,2

100

0,45
0,2

100
100
0,1

0,05

0,2

100

0,45
0,2

100
100
0,1

0,05

0,2

100

0,45
0,2

100
100
0,1

0,2

0,05
100

192
19

Архітектура та
будівництво
193

27

Будівництво та цивільна
інженерія

Геодезія та землеустрій

274

Автомобільний траспорт

275.03

Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)

Транспорт

1. Українська мова
2. Математика
3. Іноземна мова або біологія, або
географія, або історія України, або фізика,
або хімія
1. Українська мова
2. Математика
3. Іноземна мова або біологія, або
географія, або історія України, або фізика,
або хімія
1. Українська мова
2. Математика
3. Фізика
3. Іноземна мова
1. Українська мова
2. Математика
3. Фізика
3. Іноземна мова

0,5
0,2

100
100
0,1

-

0,2

100

0,5
0,2

100
100
0,1

-

0,2

100

0,45
0,2
0,2
0,2
0,45
0,2
0,2
0,2

100
100
100
100
100
100
100
100

0,1

0,05

0,1

0,05

Додаток 7
до Правил прийому на навчання
до ХНАДУ для здобуття вищої освіти в
2021 році

ТАБЛИЦЯ
переведення середнього бала документа про повну загальну середню
освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 - 200
1
100
3,8
118
6,6
146
9,4
174
1,1

100

3,9

119

6,7

147

9,5

175

1,2

100

4

120

6,8

148

9,6

176

1,3

100

4,1

121

6,9

149

9,7

177

1,4

100

4,2

122

7

150

9,8

178

1,5

100

4,3

123

7,1

151

9,9

179

1,6

100

4,4

124

7,2

152

10

180

1,7

100

4,5

125

7,3

153

10,1

181

1,8

100

4,6

126

7,4

154

10,2

182

1,9

100

4,7

127

7,5

155

10,3

183

2

100

4,8

128

7,6

156

10,4

184

2,1

101

4,9

129

7,7

157

10,5

185

2,2

102

5

130

7,8

158

10,6

186

2,3

103

5,1

131

7,9

159

10,7

187

2,4

104

5,2

132

8

160

10,8

188

2,5

105

5,3

133

8,1

161

10,9

189

2,6

106

5,4

134

8,2

162

11

190

2,7

107

5,5

135

8,3

163

11,1

191

2,8

108

5,6

136

8,4

164

11,2

192

2,9

109

5,7

137

8,5

165

11,3

193

3

110

5,8

138

8,6

166

11,4

194

3,1

111

5,9

139

8,7

167

11,5

195

3,2

112

6

140

8,8

168

11,6

196

3,3

113

6,1

141

8,9

169

11,7

197

3,4

114

6,2

142

9

170

11,8

198

3,5

115

6,3

143

9,1

171

11,9

199

3,6

116

6,4

144

9,2

172

12

200

3,7

117

6,5

145

9,3

173

Додаток 8
до Правил прийому на навчання
до ХНАДУ для здобуття вищої освіти в
2021 році

ТАБЛИЦЯ
відповідності переведення середнього балу диплому бакалавра,
обчисленого за 100-бальною шкалою, значенням 20-ти бальної шкали
Бал за 100бальною
шкалою
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Бал за 20бальною
шкалою
0,1
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5

Бал за 100бальною
шкалою
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Бал за 20бальною
шкалою
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
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Преамбула
Провадження освітньої діяльності у Харківському національному автомобільнодорожньому університеті (ХНАДУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства
освіти і науки України, додаток до наказу МОН №125 Л від 16.06.2017р.
Особливості прийому іноземних громадян та осіб без громадянства (далі іноземці) є невід’ємною частиною Правил прийому до ХНАДУ у 2021 році, що розроблені
Приймальною комісією ХНАДУ (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому
на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році (далі – Умови прийому), затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року за № 1085,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.11.2015 року за № 1351/27796, та
містять зміни, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016
року за № 622 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від
15 жовтня 2015 року за №1085», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 16
червня 2016 року за № 860/28990, та наказом Міністерства освіти і науки України від
13.10.2017 року № № 1378 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з
питань прийому на навчання до закладів вищої освіти» зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265.
Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно
проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують
додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами
України, у тому числі за рахунок коштів державного та місцевого бюджету.
І. Загальні положення
1.1.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет оголошує
прийом іноземних громадян та осіб без громадянства для підготовки фахівців із вищою
освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями і формами навчання, зазначеними у
Додатку 1 до Правил прийому до ХНАДУ в 2021 р., в межах ліцензованого обсягу, а
також для підготовки іноземців до вступу до вищих навчальних закладів за
спеціальностями, перелік яких наведено в Додатку 1 до цих Правил.
1.2.
До ХНАДУ приймаються іноземці, які мають відповідний освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту або пройти
довузівську підготовку.
1.3.
Прийом іноземців на навчання до ХНАДУ на відповідні рівні вищої освіти
здійснюється на підставі вступних випробувань незалежно від джерел фінансування.
1.4.
Всі іноземні студенти, які навчаються у ХНАДУ, отримують місце у
гуртожитках університету. Проживання у гуртожитку здійснюється на платній основі.
Іноземний студент, для заселення до гуртожитку, повинен мати наступні документи:
посвідку з реєстрацією і пропискою за адресою проживання, направлення від деканату
факультету підготовки іноземних громадян, медичну довідку про проходження
флюорографії грудної клітки і медогляду, виписку з наказу про зарахування до ХНАДУ.
Медичний огляд проводиться в Центрі ПМСД ХНАДУ за адресою: пров. Студентський, 4.
Кожного року усі студенти повинні надавати довідку про проходження флюорографії
грудної клітки у строк, що не перевищує один рік із моменту проходження попереднього
флюорографічного обстеження, та відомості про профілактичні щеплення.
II. Особливості прийому та навчання іноземних громадян та осіб без
громадянства у ХНАДУ
1.
Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без
громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий

статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців
та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента
України від 03 червня 1994 року за № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного
співробітництва областей України з суміжними областями: Республіки Білорусь і
адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами
Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року за № 136 «Про навчання іноземних
громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року за № 684 «Деякі питання набору для
навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки
України від 01 листопада 2013 року за № 1541 «Деякі питання організації набору та
навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (Із змінами,
внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1272 від 11.12.2015 та №
1167 від 11.08.2017).
2.
Іноземці можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних
осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між
вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. Прийом
іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету
здійснюється в межах квот для іноземців, визначених МОН Україна.
3.
Навчання іноземців здійснюється за очною (денною) та заочною формами
навчання.
4.
У разі подання документів на неакредитовані освітні програми
(спеціальності) факт ознайомлення іноземця з частиною шостою статті 7 Закону України
«Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про
відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом
5.
Строки прийому заяв, проведення вступних випробувань та зарахування
іноземців, які прибули в Україну з метою навчання або проживають на території Україні
на законних підставах, про що свідчитиме Посвідка на тимчасове проживання на території
України, і вступають до ХНАДУ: 1) двічі на рік до і на початку академічних семестрів (до
01 листопада і до 01 березня включно) для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі при наявності визначених
законодавством документів за результатами вступних випробувань и з визначених
предметів та мови навчання.
6.
Зарахування іноземців на навчання для здобуття ступеня бакалавра
здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти. Зарахування
іноземців на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за умови наявності у
них ступеня бакалавра або вищої освіти, що прирівнюється до бакалавра, або є не нижчою
за неї згідно з законодавством України.
7.
Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні
здійснюється за результатами вступних випробувань із визначених предметів
(математики) і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання,
що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та
врахування балів успішності, що дають змогу продовжити навчання на наступному рівні
вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий
рівень освіти.
8.
Вимоги вищого навчального закладу щодо відповідності вступників із числа
іноземців умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти зазначаються у правилах
прийому до вищого навчального закладу та оприлюднюються на офіційному веб-сайті
навчального закладу.
9.
Іноземці вступають до університету упродовж року для навчання за
спеціальностями підготовчого відділення на етапі довузівської підготовки; вивчення
державної мови або мови навчання; здобуття післядипломної освіти; підвищення

кваліфікації; стажування; а також у порядку переведення та поновлення на навчання на
підставі рішення приймальної комісії навчального закладу за результатами вивчення
приймальною комісією документів, зазначених у пункті 18.
10.
Зарахування іноземців за навчальними програмами підготовчого відділення
здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за
межами України.
11.
Іноземці вступають до університету упродовж року для навчання за
програмами академічної мобільності відповідно до Положення про порядок реалізації
права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 12.08.2015 року за № 579.
12.
Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до вищих навчальних
закладів України на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній державній
електронній базі з питань освіти. Накази про зарахування іноземців на навчання
видаються керівником навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії
університету.
13.
Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами,
загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України,
приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних
закладів на підставі направлення Міністерства освіти і науки України. Якщо іноземці, які
навчатимуться за міжнародними договорами та державними програмами, потребують
мовної підготовки для здобуття відповідного ступеня вищої/післядипломної освіти, то
вони зараховуються на підготовчий відділення відповідно до листів-направлень МОНУ.
14.
Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного
українця, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими
правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими
Конституцією України, законами України або міжнародними договорами, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Закордонні українці
зараховуються у межах установлених квот прийому до ВНЗ в межах обсягів державного
замовлення за вступними випробуваннями з предметів, передбачених правилами прийому.
15.
Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах
із вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено
посвідченням закордонного українця, зараховуються до вищих навчальних закладів
України у межах ліцензійного обсягу за вступними випробуваннями з предметів,
передбачених Правилами прийому.
16.
Для видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на
навчання (стажування) в ХНАДУ та їх реєстрації на період навчання на факультеті
підготовки іноземних громадян створюється комісія з метою вивчення відповідності
документів іноземців встановленим університетом вимогам щодо прийому на навчання за
обраною ними освітньою програмою (спеціальністю).
17.
Для здійснення набору іноземців на навчання до ХНАДУ в межах
приймальної комісії університету на факультеті підготовки іноземних громадян
створюється окрема, відбіркова, приймальна комісія з метою прийому та вивчення
документів, що подаються іноземцями згідно з пунктом 18, для прийняття рішення щодо
зарахування іноземця до університету.
18.
Іноземці, які проживають на території України на законних підставах,
подають до вищого навчального закладу такі документи:
1)
Заяву встановленого зразка у паперовій формі.
2)
Документ про освітній рівень (оригінал та його копію).
3)
Додаток до документа про освітній рівень (оригінал та його копію за наявності), на
основі якого здійснюється вступ.
4)
Академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом, при
переведенні або поновленні на навчання, починаючи з 2-го курсу.

5)
При вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти подаються
оригінал та копія документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми
за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та
успішність із навчальних дисциплін.
6)
Копію паспортного документа. Для осіб без громадянства – документ, що засвідчує
особу.
7)
Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України.
8)
Для етнічних українців: копія посвідчення закордонного українця, що видана або
перереєстрована не пізніше ніж за 10 років до моменту вступу.
9)
8 фотокарток розміром 30x40 мм.
10)
При вступі до аспірантури подається дослідницька пропозиція з обраної наукової
спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання
кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською та англійською
мовами.
11)
При вступі до докторантури подаються українською та англійською мовами
тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук,
копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня.
12)
Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності,
подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та
передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в межах яких реалізується
академічна мобільність.
Копія Документа про освіту, копія Додатка до Документа про освіту, копія
Документа з інформацією про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем)
вищої освіти, Академічна довідка мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який
офіційно застосовується в тій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною
закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України. Документи, зазначені у підпунктах 2-6 пункту 19, мають бути перекладені
українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
19.
Навчання іноземців на підготовчому факультеті здійснюється за денною
формою згідно з навчальними програмами, розробленими та затвердженими ХНАДУ.
Після успішного закінчення підготовчого факультету іноземець отримує свідоцтво
про закінчення підготовчого факультету для іноземців та осіб без громадянства (далі Свідоцтво). Облік виданих Свідоцтв ведеться у книзі обліку, яка прошивається, її сторінки
нумеруються та скріплюються печаткою навчального закладу (відповідного структурного
підрозділу навчального закладу).
У книзі обліку відображаються такі дані:
порядковий реєстраційний номер;
прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові особи, якій видано документ;
номер та серія документа;
дата видачі документа;
підпис особи, яка видала документ.
20.
Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні,
особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або
тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які
перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій
території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на
території інших регіонів України в порядку, визначеному Законом України “Про вищу
освіту”. (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року за № 1378
«Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до
закладів вищої освіти» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017
року за № 1397/31265).

21.
Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями
(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним
замовленням, у тому числі за різним освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційними
рівнями) та формами навчання.
22.
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого
спеціаліста його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню,
передбаченому для такого типу документів.
23.
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома бакалавра його
середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для
такого типу документів.
24.
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну
загальну середню освіту його середній бал за 200-бальною шкалою вважається таким, що
дорівнює 100.
25.
Вищий навчальний заклад оголошує список осіб рекомендованих до
зарахування, за результатами вступних випробувань, не пізніше вказаного у цьому
Положенні терміну.
26.
Мовами навчання в окремих групах які складаються лише з іноземців є:
українська, російська та англійська.
27.
Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані
навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні
відповідно до законодавства.
Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами
академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено присвоєння відповідних
кваліфікацій/наукових ступенів.
За результатами процедури визнання ХНАДУ приймає рішення щодо продовження
іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо
відрахування іноземця.
У разі прийняття Міністерством освіти і науки або ХНАДУ рішення про відмову у
визнанні наданого документа про здобутий освітній рівень, у тому числі через його
неавтентичність, навчальний заклад відраховує такого студента.
ІІІ. Порядок проведення вступних випробувань
При прийомі на навчання до ХНАДУ іноземці, які вступають до університету для
підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр, складають вступні
випробування на перевірку рівня знань, умінь, навичок та здібностей до певного виду
діяльності з конкурсних предметів, за результатами яких приймається протокольне
рішення щодо включення вступника до рейтингового списку.
1.
Для проведення вступних випробувань з мови навчання та математики
призначаються атестаційні комісії з академічних дисциплін.
2.
Вступні випробування з іноземцями відбуваються в період з 1 липня до 1
листопада та з 20 січня до 1 березня щодня з понеділка по п’ятницю. Перед проведенням
тестування перевіряється наявність паспортного документа іноземця.
3.
Іноземці, які подали в установленому порядку заяву на навчання за рівнем
бакалавра, проходять вступне випробування з української мови або іноземної (російської)
мови та математики, а іноземці, які подали заяву на навчання за рівнем магістр, проходять
вступне випробування з української мови або іноземної (російської) мови та зі
спеціальності. За результатами вступних випробувань виявляються іноземці, які за рівнем
знань української мови або іноземної (російської) мови, математики та спеціальності
рекомендуються для навчання в ХНАДУ.
4.
Іноземцям, стосовно яких відбірковою комісією прийнято рішення щодо їх
подальшої мовної підготовки рекомендується її проходження на підготовчому відділенні.
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Ao.uaror
NEPEJIIK
ui4roronlca inoseMgux rpoMaAflH Ha
cnerlialgrocreft, 3a flKIM]I gAiftgloerrcx 4onysinc6a
(paxynrreri uiAroroeril ilroselduux rpoMaAsu XHAAy
Ha3na

Hanpxrrl ocsirHroi

cneqiallnocri

l)-O"opou" e4opon-, 6ionoriqHi, Sisxynrrypu'
Ionyeincuca
niarorosra inoselurux cinrcsro ro cno,uapclKlls9l
2YuxeuePuo-texni'{ui tu
rpoMaAtH

itry

3) Exonorrai'rni

4) fynraui

fieran SarYmtetY rIlAroroBKlI
inogeunux rPoMaArH

B.M.Kyaprnuen

1

fodamorc I0
ffpanu.na npufioruy 4o acnipaHrypn
A.rq sAodyrrrr HayKoBofo cryrreHq AoKTopa
Qi.nocoQil
n XaprcincbKoMy uaqionalbHoMy anropro6i.nrno-4opolnHboMy
yHinepcureri

y 2021 poui

f. Burvroru 4o pinHq ocniru ncryunnrcin

!o

acnip aHTypkr Ha orlHy (4enHa, nevipnx)
Ta 3aorrHy Sopura HaBrraHH.s rr.fl
:4o6yrrx

HayKoBoro cryneHt AoKropa
Qiroco$ii ua xorucypcuifi o*rosi
upufinaaloGc's oco6u, xxi sgo6ynn cryninr
uaricrpa a6o oceirHbo-KB€uri6iraqifiHzfi

pineHr cueqianicra.

lli^roroexa a acuipaurypi yuinepczrery :4ifi cHroerbc.r

r
r

3a paxyHoK

:

xorurin {epNarHoro 6rc4Nery Vxpainn - 3a
AepxaBHr4M 3aMoBJreHHrM;
r<oruris rcpI4ALIrrHI4x ra
Si:nvnzx oci6 (na yMoBax KoHrpaKry) rroHar

-

AepxaBHe 3aMOBJreHH.rr.

lli4roroaKa

oci6 6* rponaaA{HcrBa s4ificnroerbc.,r Ha
niAcrasi:
o tr'tiNsapoAHI4x 4ororopin vr<paiuu
ralalo uiNnapo4Hr4x nporpana o6uiHy qu
lro6inrsoc:ri;
iuoseN,rHr4x rpoM aAflH ra

. Ha uiAcrani 4oronopin,
H

aBqanbHrlMr4

BrreHpIMpI

o

yKnaAeHr{x naix yHirepczreroM

a4aMu (uayr<o nr,rMa ycraHo
rlr4 aKaAeMi.rHoi
nao6inrrrocri :
3

aKn

s aNaz)

Ta

BprnluMz,

iHurzx rcpaiH, rrloAo o6uiny

3a paxyHoK

xourris rcpI4AI4tIHLrx ra Qiszvnzx oci6 (na yMoBax
xoHrpaxry).
flepenix ralysefi 3HaHb :ra creqia*uocrefi,
3a flKuM.orono[ryeTbc, uprafrov
Ha HaBqaHH'f,' HopMarrasHi rep^ainra HaBqaHH-q
Ans sAo6yrr.{ HayKoBofo cryneH,
AoKropa @irocoQii no4ano y Aoaarrcy lOa.
Acnipauru 4euHoi Sopnrz HaBqaHH.s:
'orpr4MyrcTb AepxaBHy crzneu4iro y pa3i 3apaxyBaHH' Ha HaBqaHH_s 3a
AepxaBHI{M 3aMoBJIeHH-[M y ei4noei4uocri 3 rrI4HHr{M
3aKoHoraBcrBoM yr<painz;
oiuoropo4ni acnipaHru Ha ni4crani
4oni4xn 3 nocrifiHoro naicqx peecrpaqii
s a6 esle.{yrorbcr ryproxr4rKoM
In;{ ne c i nae fi uux.
AcnipaHuz nevipHroi ra sao'r'oi
SopnaH HaBqaHH-rr Koprrcryro*cs uinsraMr4
sriguo 3 qrlHHr.rM 3aKoHoAaBcrBoM Vxpaillra.
Tepvriu HaBqaHHr n acnipaurypi ne repeBr4u{
ye 4_xporin.

II. crporcu npufiouy

3aqB i gorcyruenrin, BcryrrHrrx nunpodyBaHb,
KoHr(ypcHofo niq60py ra 3apaxyBa'Hfl Ha
HaBrraHHff AO acuipaHrypu

l. llopr4or po6oru npzfivralrsoi rovricii XFIAAy:
flone4inox-r'qrHzqs - 1000 1630, nepepBa 12+s
- 13zo
2. flpufiorv 3a.rrB i 4oxylreurin, ncrynui
icnuru, ronr<ypcHr.rft nia6ip ra
3apaxyBaHHt Ha HaBqaHH'f, 4o acnipaHTypl4
4enuoi Ta 3aoqHoi Sopu HaBr{aHH,
rrpoBoArrbcr

B

rarci crpoxrE:

llpufiou saxs i Aolcyvrenrin

10 6epesHx

-

t pony
I Knitr.s -30 r<eirHs2021 ooxv
19 6epesrr" 2-Z

Bcrynni icnuru si cneqianrHocri

23 6epesux-30 6epesux 2O2l
ll rpaaux -25 rpansx202l
25 iepezux 2021 poKy

BcrynHi icnura: inose\aHoi

17 rpanux202l
30 6epesHs202l poxy

Crpoxu npoBeAeHHr BcrynHux icnzris

rraonu

Tepnainra 3apaxyBaHH.rr BcrynnuKis

III. Ilopn4orc

20 rpaeux 2021
g I rsirH-f, 202l poKy

: I nepecns202l

upnfioMy 3anB i gorcyrueuris

1. Bcrynru.rKr4 Ao acuipaurypr4 rroAarorr
rarci AOKyMeHTT4:
o :zrrBy Ha iNa'.f, peKropa yHinepcrarery;

o ocoOonuir ttucrorc s o6riny r<a4pin,
sacni4venzfi neqarr<oro
rxifi ncryrrHr4K 4o acnipaHrypt4 HaBr{aerb cs a6oilpar{n€;
o 3 $oroxaprxrz 3x4;

.

crrr{coK ouy6nixoBaHr4x HayKoBr4x [parJb

l

riei yCTaHOBLI,

BT4HaXOAIB;

B

BlAOr4TKr4

ony6nir<oBaHrzx cr ar eit/ r es (ea naxnnocri
);
o MeAr4rrHy 40ni4ry rpo craH s40pon'x ea
$opnaoro J\b 0g6/o;
o saceiA'{eHy xonirc .qI4uIoMa npo sariuqeHH-f,
Br4rrdoro HaBtr€urbHoro 3aKnaAy.
oco6au' rr<i s4o6yJIH BI4lIIy ocniry 3a KopAoHoM, BcraHoBJrroerbcr

exsinaneHrHicrr
noAaHoro AI{nJroMa eiAnonirHo
Ao <llopx4r<y Br{3HaHnx :4o6yrzx B iHogeunrax
BI4UIHX HaBrr€UIbHPIX 3aKJIaAax cTyneuin
nzrqoi oceiru>, 3arBepA)r{eHoro HaKa3oM
MOH Vxpainu J\e 504 nia 05.05 .2015 poKy;
' peKoMeuAaqiro B'reHoi PaAu Qaxynrrery Br4rrloro HaBrr€ubHoro saxra4y

(:a

Ha.snHocri):

o roniro nacnopra;
o xoniro losiArsr rrpo rrpvcBo€HH-r i4eHua$ixaqifi
uoro
o xoniro rpy4onoi KHr4xKtr (su Ha.anHocri,
acnlpaHrypr4 Ha AeHHy
$oprury Hae.raHHs).

4.nfl

HoMepa;

oci6, sKi Bcrynarorb

Ao

.

Ml)KHapoAuuft ceprnSixar s iHogeuuoi MoBr4.
xxnir sacoi4vye piaui
HaseHocri).

2.

llacuopr, AurrnoM rrpo Brruly ocniry ra sificrr osuir

82 (za

KBr4ToK (nocni4.reuH_r

o$iqepa), rroAaroTbc.rr BcrynHr4 KaMr4 oco6ucro.
3. BcrynuuKr/r Ao acnipanryplr Moxyrb [oAaBarr4
AOKyMeHTLT l^ns BcTyly Ao
acuipaurypz He 6inuue, Hix Ha 4ni cneqiiurbHocri.
v ro^ay BI4rIaAKy, KoJIrr BcrytIHr4K 4o acuipaHTypr4 peKoMeHAyerbc,
Ao Bcryny B
acnipaurypy 3a pe3ynbraraMl{ KoHKypcy oApa3y
3a ABoMa cneqia-uruocrrMt4,
ocBoroBarr4 0csirHro-HayKoBy nporpaMy ni4roronrn

AoKropa

siirocosii
acnipaHrypi 3a paxyHoK AepxaBHoro 3aMoBJreHH{
siH Mo)Ke Jrr4rrre 3a o4uiero
cneqianruicto, sa iuuorc - Ha yMoBax KoHrpaKry.

n

llpzfi^'ranrua xoiraicis yHinepcrarery AorrycKae ncryrHrzxin
Ao BcryrrHr{x
nzupo6ynaHs Ha ui4crani noAaHr{x (ncix, HaBeAeHr4x y
neperixy, ra nvacuo)
AoKyMeHrin i lroxe ai4uonurl4 BcrynHHKy B AonycKy
Ao BcryrrHr4x Br4rrpo6ynann o
acuipaHrypy B sn'asxy 3 HeIIoAaHH.sM y BcraHoBJr enufi
repvriu 4or<yvreurin,

Br{3HaqeHHx llpanzJraMr,r npzfi

IV.

rrpoBeAeHHq BcryrrHrrx

l. Bcrynu'Klr

'

ouy.

icnurin ra KoHKypcHufi eia6ip

Ao acnipaHrypu yninepc'Tery cKnaAaroru ncrynHi icnrarz:

3l crreqialrsoc:ri (n o6cxsi craHAapry nuuloi oceirz uaricrpa s ni4noni4uoi
cneqiamnocri);

. 3 iHoseN{Hoi

ruoez

34

lrpofpaMoro,

rKa nr4noni4ae pieuro

82 3aranbHo€Bponeficrxnx peKoMeHAaqifi s NaosHoi ocsiru.
llocni4onHicrr
v rD v^JroAcfnnTr
cKJraAaHHr rtu
BcryrrHr4x
rJ rr_ru42r rulrl4
icnzris
r'llt Ao
acnlpaHTypl4 HacrynHa:
AO acnipanrypu
AoAarKoBe nraupo6yBaHHf (n pasi neo6xi4uocri), nraupo6ynaHHfl :
Qaxy, inoseivrHa
MOBA.

2. BcrynHi icuurvr oqiurcmrc.r 3a 100-6anrnoro ruK€urorc. Bcrynnux
acuipanrypvt, xxnfi ua6pan Ha BcryrrHoMy icnuri MeHrrre uiN 60 6aris.

Ao
HC

AonycKa€rbc.rr Ao HacrynHofo BcryrrHofo BHrrpo6ynanru ra y.racri y xonxypci.
BcryuHIaru, sxi tr,tarom uixHapo4ni ceprlrsir<arz g inogeuuoi naonu, orprauaHi

BIIpoAoBx ocraHHix ABox porin,

qo niArsepAxyrorr pinenr 3HaHb:

inoseN4Hoi Naoeu

B o6cr:i, srcnir ni4noniAae pinHrc 82 3aramuoenponeficbKrlx pexorr,reH4aqifi 3
NrosHoi ocnirra, AificHzvr cepruQixaroM recris TOEFL a6o International English
Language Testing System, a6o ceprra$ixaroM Cambridge English Language
Assessment, sailuuerbc{ nig crna4aHH,f, BcrynHoro icnury g iHoseNauoi naonu. lli4
rrac BH3HarreHHf pe3ynbrarin rourypcy 3a3Haueni ceprr,rsiraru upupinnrororbcr
Ao

pe3ynbrarin ncrynuoro Burrpo6yaanux g inogerraHoi rvrosz s Hafinurquu 6alorrl.

BcrynHrarcaiu, .sxi BCTyrralorb .{o acllpaHTypr4 g inruoi
ranysi 3HaHb
(cneqianurocri), Hix ra, rKa 3a3HaqeHa n ix
4r,rnnorr,ri naaricrpa (creqianicra), sa
piureuuxl,r llpzfivralrHoi rcouicii Mo)Kyrb 6yru npzsHa.reHi
AoAarKoBi scrvnHi
nunpo6ynaHHr.

lo4atr<oni ncrynHi nunpo6ynaHH.r repe4yrcTb BcrylHrzu icnrzraM 3 inoseN{Hoi
MOBI4 Ta cleqialruocri. oqinrcsaHH-f,
AoAarKoBrrx BcrynHLrx nurpo6yaaHr
ni46ynaerbcr 3a 4no6alrHolo lrlKaJroro: ((3apaxoBaHo)
a6o <<He 3apaxoBaHo>. y ToMy

BLITIaAKy, KoJrI4 3a AoAarKoBe

BcrynHe Bunpo6ynaHHx BcrynHuK orpr4MaB oqinry
<<ue
siH He .qonycKa€Tbc-f, AO HacrylHofo BcrynHofo icnury i
uog6asr-f, erbc_rr [paBa 6patu yqacrb y xourypci.
3' oco6ana, AonyqeHuM 3a piureHHxla llpufivranluoi
xorraicii Ao BcryrHr4x
icnurin n acuipaHTYPY, HaAaerbcx ni4nycrKa
An.rr ni4roronKr4 ra cKnaraHHs

3apaxoBaHo),

icnuris

sri4uo 3 rrr.rHHr4M 3aKoHoAaBcrBoM Vxpainu.
4. KoHxypcHa oqiuxa (Ko) oco6u,.rrKa npereHAyBarr4Me
Ha 3apaxyBaHHf, Ao
acnipaHrypu, SoprrayBarr4Merbc.s 3a opuynoro :
S

KO

o BIC - pe3ynbrar
ruranoro);

:

BIC +BIM *.D, Ae:

BcryrrHoro icurary

si cneqialurocri (sa 100 6alruorc

o BIM

pe3yJrbrar BcryfrHoro icnrary s iuoseN{HOi
MOBr.r a6o 6wm
Ml)KHapoAHOfo ceprzSircara g iuoseNaHoi MOBrz,
.'Io :acni4vye pinni B2
(aarraicrl BcryrrHoro icuzry s iHoeeNaHoi nronra);
t AE - AoAarKosi 6arn 3a HaBq€ursi ra nayrconi
AocrrHeHHr.
5' 3nann's ta nuiuH-a, npoAeMoHcrponaui BcTyrrHHKaMr4

Ao acnipaHryp Lr Ha
BCTyIIHHX nunpo6ynann-sx gi cneqia-uruocri,
oqiurcnarr{Myrbc-{ 3a 100-6anruoro
IrrKaJroro' Bcrynuraxz, xri na6epyrr MeHrrr
sK 60 6anie, nos6asr.f,T1nMyrbc.f, [paBa
yvacri n r<onxypci.
6'

lo4atxoni 6wm 3a uayxoni Ta HaBrr€urbHi 4ocxrHeHH.rr ncrynnuxin

acnipaurypu HapaxoByBarl4Me eK3aMeHaqifiua r<ouicis
incrraryry
BcryllHoro icnury :i cneqianrsocri. llopx4ox HapaxyBaHHr
HaByturbHi/nayxoai AOc.rrfHeHHr nnfl rcrynuurcin

Ao

.qo

ro

npzfiolry
AoAarKoBr{x 6anis sa
acnipanrypu rroAaHo y

{oqarrcy
7 .3apaxyBaHHr Ha 3aranbHux
ni4craaax ni46ynaemcx 3a cyMoro 6alin,
orpr{MaHr{x 3a ncrynni icnzru Ta
AoAaTxosi 6anr4, Hapaxonani 3a HaBr{a*Hi ra
106.

uayxoni AocrrHeHH.rr.
8. BcryuHr4Kkr Ao acripaHrypu, xxi ue upofiru
nu 3a KoHKypcoM, ua6panurz
naninnpoxi4urafi 6al, vtoxym 6yrra peKoMeHAosaHi
Ao 3apaxyBaHH-r n acnipaurypy

AJIf, ocBoeHHtr ocBirHbo-HayKoBoi npolpaMr.r ni4roronxra
4oxropin Qinocoqii sa
Korurlr Si:uvHr.rx (ropu4z.trux) oci6.

9'

oco6u' xxi 6eg [oBaxHI{x [pIaqI4H ue g'-sBzJrkrcbHaacryuui
nranpo6yn aHHfl
y Bl{3HaqelJuit po3KJraAoM r{ac; oco6z, 3HaHHr rKrrx 6yro
oqineHo 6wtautu Hr'rcre

flpanzlaun npufiouy uiniuarsHoro pinHx; oco6v, sxi za1patu
nictx Aa'rkr sarciH'reuH-a npufionay AoKyMeurin, Ao
n HacryrrHr4x

BcraHoBJIeHoro
AoKyMeHTu

BcryrrHrzx nunpo6ynaHH-f,X
llep

ec

rna4aHH-f,

B

ra y

KoHKypcHoMy

rracri
ni460pi He AonycKarorbc.s.

cryrrHr4x nranpo 6yaaHb He Ao3Bo JLf, erb cr.

V. ffpano Ha lepuoqeproBe 3apaxyBaHHfl
1'

y pa3i oAep)I(aHHt

oAHaKoBoi xinrxoc:ri 6anie nepeBOKHe npaBo [pLl

3apaxyBaHui 4o acnipanrypr4 Marr4Myrb BcrylHr4KH:

r .sri Marorb Hayxoni ny6lixaqii, 6patm yqacrb
xou$epeuqi-ax;

r

B

OJIIMIITAAaX) KOHKypcax,

'sKi ycuiufiro sariu'Izrla laaricrparypy, orpraMaBrxr4 Ar4nJroM rraaricrpa
si,qsuaxorc:

3

o peKoMeH4onaui Ao Bcryrry n acnipaurypy B.reHolo
paAoro $arynmery;
o Marorb uiNuapo4uHfi ceprzQir<ar s iuoseNauoi
MoBr4, rrlo ni4rnep4Nye
pinHi 82.

VI. 3apaxyBaHHq

Ha HaBqaHHfl

PefiuaHrosuir ctrucoK BcrynuuKis 4o acnipaHTypz, xxi perolaeHAyrorbc,
Ao
3apaxyBaHH{' Brlop-f,AKoByerbcr 3a KoHKypcHrau 6arou
ni4 6inuuoro.uo MeHrxoro.

3an. ri44inorra acnipanrypz

{;V '/'
.rtCe{^
I

JI.B. llpoHiHa

fiodamox l0 a

flepe;rirc raJry3efi 3HaHb ra c[eqiaJrbHocrefi.
3a flKrrMrr ofoJrorrry€Tbcfl nplrfiour Ha HaBqaHHfl
B acuipaurypi
Arq 3Ao6yrrq HayKoBoro cryrreHq AoKTopa
ei.nocoeii

nafrueuyBaHHfl

cneuialsnocri

Hasna ocsirHuoHaynoBoi uporpauu

05 Coqianrni ra
uone4inxoni nayxra

051 ExoHol.rixa

Exououixa

07 YupanniHH_f, ra
aglriHicrpyBaHHr

073 Mene.u)KMeHr

MeHenxueHr

l0llpupoAHzqi
I

2 Iu$opnaarlifi Hi

HayKra

rexuolorii

13 Mexani.rHa iHxeuepix

l0l

Eronoris

122 Koyur'rorepni
HayKr{

t32

EronoriqHa 6esnexa

Kouu'rorepui uayr<n

Marepiano3HaBcrBo

Marepia-no3HaBcrBo

133 fa.ry:ene
uaruuHo6yAyBaHH.a

fanysene
nraurnHo6yAyBaHHt

4 EnexrpLrrrHa iuxeuepix

142 Eueprerr{qHe
lraurrauo6yAyBaHHt

uHeproMaurraHo6y4yBaHH,

19 ApxireKrypa ra

l92ByainHrrrlrBo ra

13 Mexaui.{ua iHNeHepix
I

IIIUSp ra

Kog ra HafiMeHyBaHHfl
ra"uy:i 3HaHb

6y4inuuqrno
27 Tpancrropr
27 Tpancropr

qunilrna

inNeuepi.s

274 Asronto6inrszfi

Ey4inHvqrno
ra qunillHa iuxenepix

TpaHcnopT

AsroNao6inlHufi
TpaHcrropr

275 Tpaucnoprni
rexHoJrorii (sa saAaNau)

Tpaucnoprui cncreuu

l{odamorc 10 6

[Iopn4orc HapaxyBaHHq AoAarKoBrrx 6a.nin 3a HaBqa.nrui/Hayxoni
Aocq rHeHHq
BcTyrrHrilcin 40 acnipaHrypH AJrfl r406yrrr HayKoBofo cryreHq
AoKropa Si.nocofril
Hanqa.nrni ra Hayrconi AocqrHeHHq

Kirrrcicrr

Koa

N[xuapoAHr.ilr ceprr.re lKar 3 inoseN,{Hoi MoBtr, orputtanufi
sa ocraFrHi ABa poKr.r, ryo ni4rnepaxye pinni 82

AEr

l5

[unnoru nepeMoxrlq ra npn3epa nrixnapoAnoi
cry.qeHrcbKoi oriuuiaau s (faxy*

ABz

40

,{r.rnnolr nepeMo xqr ra nplr3 epa nceyrpain."*oi
cryAeHrcbKoi o:riuuia4u MOH Vrpainra s (faxy*

ABr

repme vricue Apyre rrricUe
rpere Micue
ilepme naicqe Apyre lricqe rpere uicue fieptrle rr,ricue Apyre uicqe -

-

[unlolr repeMoxru ra rrpr,r3epa KoHKypcy HayKoBr4x
cryAeHrcbxux po6ir MOH Yxpainu: $axy*

[ururolr nepeMoxrlr ra [pu3epa KoHK]poy HayKoBHX
cry.ueHrcbKux po6ir HAH Yrpainu: $axy*

AB+

IEs

Tpere nricue

lunnou naypeara npeuii HAH yxpainn
yqeuux ra

Anq MonoArx
cryAeHTin nzrqux HaBqaJrbHr4x saxra,{ie sa

o6panoro cneqizursnicrro *

Crarrs y HayKoBoMy nn4anui, BKrroqeHoMy.{o llepeniry
HayKoBr4x @axonnx BLrAaHb Yxpailru (ra o6paHoro
cneuia:rsHicrro)

6a.nis

AEe

10

AEz

l0

-

20
15

10

20
15

10

20
15

10

(xoxua crarrx)

Hayxona crarrr y ev4aHni, qKe BXoAr4Tr 4o uixuapoAHr.rx
HayroMerpr.rqHr.rx 6as (Scopus, Web of Science, Copemikus
ra inrui) sa o6panoro cneuizurrniclo**

ABs

Orurooci6na rraoHorpatf ix a6o posai:r y xolexrnnuift
uouorpa$ii, lxa peKoMeHAoBaHa.4o ApyKy BqeHoro paAoro
Qaxymrery/iHcruryry uu BH3* *

AEq

Yqacrr y nayronifi rceyxpaincrrift xoH$epenqii (sa yntonra
ony6:riryeanHq re3 4ononi4i) sa o6panoro cneqia-uuricuo*
V.{acm y nayronifi uixnapo4uifi ronQepenuii (:a yMoBLr
ony6nirynaHHq re3 aononi4i) sa o6pauoro cneqia-rrrnicrro**

llareHr a6o anropcrxe csiAorlrBo Ha nr,rHaxi4***
Pexouengauiq BqeHoi pa4r.r $axy:rtrery/iucrr4ryry Ao
acnipanrypu/a4' ronrrypu (sa uaqeHocri )
.{rannorvr rvraricrpa/cneqialicra : ni4snaroro

25

(xoxna crarrr)

l5

5

[Bro

(xoxna resa)
10

[Er

r

AErz

(rcoxna resa)
15

[Er:

5

.IIBrq

t0

* 4unloM, orplrManrafi niA qac HaBqaHHq s Naaricrparypi;
{<* :a nepio,u ue 6inture rpbox poxin ,qo MoMeHTy Bcryny (a cyrvri ne 6insrue sr 60 6a,rie sa
***

ny6nixaqii ra yr{acrb y rontfepenqirx);
:a nepio4 ne 6i:nure rpbox porin Ao MoMeHTy Bcryily.

Додаток 11
Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм за ліцензованими спеціальностями ХНАДУ, за якими
оголошується прийом на навчання у 2021 році

Ч.ч.

Галузь знань

Найменування
спеціальності/
спеціалізації

1

2

3
015.32 Професійна
освіта. Електроніка,
метрологія та радіотелекомунікації

1

2

3

Перший рівень (бакалаврський)
Назва освітньої програми
(відмітка про акредитацію)
4
Професійна освіта. Метрологія,
стандартизація та сертифікація
(Акредитовано
465 до 23.07.2025)

Ліцензований
обсяг
5

25

01 Освіта/
Педагогіка

Назва освітньої програми
(відмітка про акредитацію)
6
Професійна освіта. Метрологія,
стандартизація та сертифікація
визнано акредитованою на
підставі Наказу МОН від
30.10.2017 № 1432 (у редакції
наказу МОН від 28.11.2018
№ 1315)
Професійна освіта. Транспорт
визнано акредитованою на
підставі Наказу МОН від
30.10.2017 № 1432 (у редакції
наказу МОН від 28.11.2018
№ 1315)

015.38 Професійна
освіта. Транспорт

Професійна освіта. Транспорт
Акредитовано
466 до 23.07.2025

25

051 Економіка

Економіка
визнано акредитованою на
підставі Наказу МОН від
30.10.2017 № 1432 (у редакції
наказу МОН від 28.11.2018
№ 1315)

90

Економіка
Акредитовано
УД 21006916 до 01.07.2024

07 Управління та 071 Облік і
адміністрування оподаткування

Облік і оподаткування
визнано акредитованою на
підставі Наказу МОН від
30.10.2017 № 1432 (у редакції
наказу МОН від 28.11.2018
№ 1315)

65

Облік і оподаткування
визнано акредитованою на
підставі Наказу МОН від
30.10.2017 № 1432 (у редакції
наказу МОН від 28.11.2018
№ 1315)

05 Соціальні та
поведінкові
науки

Третій рівень (освітньонауковий)
Назва освітньої
Ліцензопрограми (відмітка
ваний
про акредитацію)
обсяг
8
9

Другий рівень (магістерський)
Ліцензований
обсяг
7
−

7

−
7

16

Економіка

−

40

10

1

2

3

073 Менеджмент
07 Управління та
адміністрування

4

5

10 Природничі
науки

12 Інформаційні
технології

4
Менеджмент організацій і
адміністрування та логістика
визнано акредитованою на
підставі Наказу МОН від
30.10.2017 № 1432 (у редакції
наказу МОН від 28.11.2018
№ 1315)

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
076 Підприємництво, визнано акредитованою на
торгівля та біржова підставі Наказу МОН від
діяльність
30.10.2017 № 1432 (у редакції
наказу МОН від 28.11.2018
№ 1315)
Екологія та охорона
навколишнього середовища
101 Екологія
Акредитовано
№ 52 26.12.2019
121 Інженерія
Програмне забезпечення систем
програмного
забезпечення

122 Комп’ютерні
науки

Інформаційні управляючі
системи і технології
визнано акредитованою на
підставі Наказу МОН від
30.10.2017 № 1432 (у редакції
наказу МОН від 28.11.2018
№ 1315)

5

125

6
Менеджмент організацій і
адміністрування
Акредитовано
УД 21003145 до 01.07.2024
Логістичний менеджмент
визнано акредитованою на
підставі Наказу МОН від
30.10.2017 № 1432 (у редакції
наказу МОН від 28.11.2018
№ 1315)

7

40

8

Менеджмент

9

4

−

85

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Акредитовано
УД 21006917 до 01.07.2024

24

125

Екологічна безпека
Акредитовано
УД 21003146 до 01.07.2024

30

40

−

75

Інформаційні управляючі
системи і технології
визнано акредитованою на
підставі Наказу МОН від
30.10.2017 № 1432 (у редакції
наказу МОН від 28.11.2018
№ 1315)

Екологічна безпека

5

−

50

Комп’ютерні науки

5

1

6

7

8

2

13 Механічна
інженерія

14 Електрична
інженерія

15 Автоматизація та
приладобудування

3

4
Прикладна механіка
визнано акредитованою на підставі
131 Прикладна
Наказу МОН від 30.10.2017 № 1432 (у
механіка
редакції наказу МОН від 28.11.2018
№ 1315)
Матеріалознавство
132
Акредитовано
Матеріалознавство
УД 21010668 до 01.07.2024
Підйомно-транспортні, будівельні,
дорожні, меліоративні машини і
обладнання
визнано акредитованою на підставі
Наказу МОН від 30.10.2017 № 1432
133 Галузеве
(у редакції наказу МОН від
машинобудування 28.11.2018 № 1315)
Автомобілебудування
визнано акредитованою на підставі
Наказу МОН від 30.10.2017 № 1432
(у редакції наказу МОН від
28.11.2018 № 1315)
Електромобілі та автомобільна
141
електроніка
Електроенергетика, визнано акредитованою на підставі
електротехніка та
Наказу МОН від 30.10.2017 № 1432
електромеханіка
(у редакції наказу МОН від
28.11.2018 № 1315)
Енергетичне машинобудування
визнано акредитованою на підставі
142 Енергетичне
Наказу МОН від 30.10.2017 № 1432
машинобудування
(у редакції наказу МОН від
28.11.2018 № 1315)
Автоматизація та комп’ютерно151 Автоматизація інтегровані технології
та комп’ютерновизнано акредитованою на підставі
інтегровані
Наказу МОН від 30.10.2017 № 1432
технології
(у редакції наказу МОН від
28.11.2018 № 1315)
152 Метрологія та Інформаційно-вимірювальні технології
інформаційноАкредитовано
вимірювальна
УД 21011090 до 01.07.2024
техніка

5

30

25

210

60

60

100

45

6

7

−
Матеріалознавство
Акредитовано
УД 21005756 до 01.07.2023
Підйомно-транспортні, будівельні,
дорожні, меліоративні машини і
обладнання
визнано акредитованою на підставі
Наказу МОН від 30.10.2017 № 1432
(у редакції наказу МОН від
28.11.2018 № 1315)
Автомобілебудування
визнано акредитованою на підставі
Наказу МОН від 30.10.2017 № 1432
(у редакції наказу МОН від
28.11.2018 № 1315)
Електромобілі та енергозберігаючі
технології
визнано акредитованою на підставі
Наказу МОН від 30.10.2017 № 1432
(у редакції наказу МОН від
28.11.2018 № 1315)
Двигуни внутрішнього згорання
визнано акредитованою на підставі
Наказу МОН від 30.10.2017 № 1432
(у редакції наказу МОН від
28.11.2018 № 1315)
Автоматизоване управління
технологічними процесами
визнано акредитованою на підставі
Наказу МОН від 30.10.2017 № 1432
(у редакції наказу МОН від
28.11.2018 № 1315)
Інтелектуальні інформаційновимірювальні технології
Акредитовано
УД 21011091 до 01.07.2024

8

9

−

20

Матеріалознавство

5

Галузеве
машинобудування
10

150

−

10

−

25

Енергомашинобудування
−

40

−
10

6

1

2

3

192 Будівництво
та цивільна
інженерія
9

5

210

274
Автомобільний
транспорт

27 Транспорт

6
Автомобільні дороги та аеродроми
визнано акредитованою на підставі
Наказу МОН від 30.10.2017 № 1432
(у редакції наказу МОН від
28.11.2018 № 1315)
Мости і транспортні тунелі
Акредитовано
68 26.12.2019 р.

7

170

8

Будівництво та
цивільна інженерія

9

15

Технологія виробництва будівельних та
дорожньо-будівельних матеріалів і
виробів
визнано акредитованою на підставі
Наказу МОН від 30.10.2017 № 1432
(у редакції наказу МОН від
28.11.2018 № 1315)

19 Архітектура
та будівництво

193 Геодезія та
землеустрій

10

4
Автомобільні дороги та аеродроми
визнано акредитованою на підставі
Наказу МОН від 30.10.2017 № 1432
(у редакції наказу МОН від
28.11.2018 № 1315)
Мости і транспортні тунелі
визнано акредитованою на підставі
Наказу МОН від 30.10.2017 № 1432
(у редакції наказу МОН від
28.11.2018 № 1315)

275.03
Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

Геодезія та землеустрій
визнано акредитованою на підставі
Наказу МОН від 30.10.2017 № 1432
(у редакції наказу МОН від
28.11.2018 № 1315)
Автомобільний транспорт
визнано акредитованою на підставі
Наказу МОН від 30.10.2017 № 1432
(у редакції наказу МОН від
28.11.2018 № 1315)

Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)
Акредитовано
УД 21008761 до 01.07.2024

−
50

Інженерна геодезія
Акредитовано
№ 67 26.12.2020 р.

50

260

Автомобільний транспорт
Акредитовано
УД 21008503 до 01.07.2024

150

280

Організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті
Акредитовано
УД 21008506 до 01.07.2024
Організація та безпека дорожнього руху
Акредитовано
УД 21008505 до 01.07.2024
Транспортні системи і логістика
Акредитовано
УД 21008504 до 01.07.2024

200

Автомобільний
транспорт

Транспортні системи

30

20

