
Хмельницький 
національний 
університет 

 
 

Ласкаво просимо! 



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, 
magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet 
commodo magna eros quis urna. 

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. 
Vivamus a tellus. 

Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames 
ac turpis egestas. Proin pharetra 
nonummy pede. Mauris et orci. 
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- Орієнтовно 8000 студентів (денна та заочна (дистанційна) форми навчання). 

- Досвідчений професорсько-викладацький склад (74 доктори та 440 кандидатів наук). 

- 55 спеціальностей. 

- 6 факультетів.  

- Навчальний центр заочно-дистанційної освіти. 

- 42 кафедри. 

- 5 студентських гуртожитків. 

- Спорткомплекс. 

- Модульне середовище для навчання 

- Електронний університет. 

Хмельницький національний університет сьогодні 

Ступенева освіта: бакалаврат, магістратура, аспірантура, докторантура 



Науково-

інноваційний 

потенціал 

університету 

- Наукова бібліотека 

- Ботанічний сад 

-Музей історії університету та 

техніки 

-Центри SolidWorks, Сisco, Haas, 

Siemens, Elvorti 

-Водно-спортивна база 

-Більше десятка наукових лабораторій 

-Подільський науковий фізико-

технологічний центр 

-Більше 30-ти комп’ютерних 

лабораторій та 3 медіацентри 
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Студентський  

будинок моделей 

Танцювальні гуртки  

Студентський  

профспілковий комітет 

Наш дім – Хмельницький національний університет 

Наукове товариство  

студентів та молодих вчених 

4 



Студентське 
самоврядування 
університету 

#СР_ХНУ – школа лідерства ХХІ ст. 
 



Спорт у Хмельницькому національному університеті 

Спортивні 

секції: 

o Футбол 

o Волейбол 

o Баскетбол 

o Гандбол 

o Легка атлетика 

o Вільна боротьба 

o Шейпінг 

o Кікбоксинг 

o Тхеквондо 

• Спорткомплекс 

• Водно-спортивна база 
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Студентське містечко університету (5 гуртожитків)  

Кам’янецька, 112/2 

Кам’янецька, 110 Інститутська, 7  

Інститутська, 11/3 Інститутська, 13/2 
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Міжнародна співпраця університету  
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• Більше 10 договорів із ВНЗ інших 

країн. 

 

• Близько 100 співробітників і студентів 

щорічно відряджаються за кордон. 

 

• 2 міжнародних проекти. 

 

• ХНУ активно співпрацює із 

закордонними партнерами в реалізації 

міжнародних проектів по лінії 

ТЕМПУС. 

 

• ХНУ співпрацює з американськими 

корпораціями SolidWorks, Microsoft, 

Cisco та Німецькою компанією Siemens. 

 

• 5 сумісних програм із закордонними 

ВНЗ. 

Програма «Подвійний диплом» для студентів університету 

   Продовження навчання у: 

           Люблінська політехніка (Польща)  

           Варненський вільний університет ім. Чорноризця Храбара (Болгарія)  

Університет Технологічних і Прироничих наук          

ім. Яна і Еджея Снядецкіх (Польща)  
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Технології для навчання   
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Модульне середовище (навчальні матеріали  

на сайті університету) 

Електронний університет (індивідуальний навчальний 

план, розклад занять, поточна успішність, рейтинг на 

спеціальності) 



Військова кафедра Хмельницького національного університету  
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Кам’янець –Подільського 
національного університету  
ім. Івана Огієнка. 
 

Національної академії 
Державної прикордонної 
служби України  
ім. Б. Хмельницького. 



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, 
magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet 
commodo magna eros quis urna. 

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. 
Vivamus a tellus. 

Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames 
ac turpis egestas. Proin pharetra 
nonummy pede. Mauris et orci. 
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Переваги навчання в університеті 
1.Хмельницькому національному університеті в 2020 році було виділено орієнтовно 555 
бюджетних місць. В проекті на 2021 рік їх кількість буде збільшена. 
2.Перспектива працевлаштування в Україні і за кордоном.  
3.Підготовка студентів здійснюється за найсучаснішими навчальними програмами, що дає 
можливість отримати додаток до диплому Європейського зразка. 
4.Наскрізна комп’ютерна підготовка, що включає поглиблене вивчення прикладного пакету 
Solid Works, з можливістю отримання сертифікату міжнародного зразка, дійсного в усіх 
країнах світової спільноти (Факультет інженерної механіки). 
5. Функціонує мережева академія Сisco з можливістю отримання сертифікату міжнародного 
зразка. Впроваджено в навчальний процес та доступний для усіх бажаючих.  (Факультет 
програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем). 
6.Безкоштовне вивчення другої іноземної мови – польської, німецької, англійської та 
французької.  
7.Студенти мають можливість пройти навчання на військовій кафедрі. 
8.Можливість стажування за кордоном, а також в спортивно-оздоровчих та таборах літнього 
відпочинку. 
9.В університеті діють команди КВК та гуртки художньої самодіяльності, студентський театр 
мініатюр.  
10.Універсальна підготовка майбутніх фахівців надає реальну можливість засновувати 
приватні підприємства та успішно займатися власним бізнесом. 



Декан факультету:  

д.т.н., професор  Олександренко Віктор Петрович 

Телефон: (0382) 72-87-63  

 

Факультет інженерної механіки 
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Спеціальність Освітня програма Сертифікати ЗНО 

131 Прикладна механіка  Прикладна механіка 
Українська мова, математика, іноземна мова або біологія, або 
фізика, або історія України, або хімія, або географія. 

132 Матеріалознавство 
Відновлення та технічний сервіс 

автомобілів 

Українська мова, математика, іноземна мова або біологія, або 
фізика, або історія України, або хімія, або географія. 

133 Галузеве машинобудування  Галузеве машинобудування 
Українська мова, математика, іноземна мова або біологія, або 
фізика, або історія України, або хімія, або географія. 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка 

 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

 

Українська мова, математика, іноземна мова або біологія, або 
фізика, або історія України, або хімія, або географія. 

191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 
Укр. мова і література, математика, творчий конкурс 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

Будівництво та цивільна інженерія Українська мова, математика, іноземна мова або біологія, або 
фізика, або історія України, або хімія, або географія. 

208 Агроінженерія Агроінженерія Українська мова, математика, іноземна мова або біологія, або 
фізика, або історія України, або хімія, або географія. 

263 Цивільна безпека Цивільна безпека Українська мова, математика, іноземна мова або фізика. 

274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт Українська мова, математика, іноземна мова або фізика. 
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Декан факультету:  

к.т.н., професор  Савенко Олег Станіславович 

Телефон: (0382) 67-19-43 

Факультет програмування та комп’ютерних і 
телекомунікаційних систем 
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Спеціальність Освітня програма Сертифікати ЗНО 

113 Прикладна математика 
Аналітика даних та математичне 

моделювання 

Українська мова, математика, іноземна мова або біологія, або 
фізика, або історія України, або хімія, або географія. 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

 Інженерія програмного забезпечення 

 

Українська мова, математика, іноземна мова або біологія, або 
фізика, або історія України, або хімія, або географія. 

122 Комп’ютерні науки  
Комп'ютерні науки 

 
Українська мова, математика, іноземна мова або біологія, або 
фізика, або історія України, або хімія, або географія. 

123 Комп’ютерна інженерія 

Комп’ютерна інженерія та програмування Українська мова, математика, іноземна мова або біологія, або 
фізика, або історія України, або хімія, або географія. 

Програмування та захист комп’ютерних 

систем і мереж 

125 Кібербезпека  Кібербезпека  
Українська мова, математика, іноземна мова або біологія, або 
фізика, або історія України, або хімія, або географія. 

126 Інформаційні системи та 
технології 

 Інформаційні системи та технології 

 

Українська мова, математика, іноземна мова або біологія, або 
фізика, або історія України, або хімія, або географія. 

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
Українська мова, математика, іноземна мова або біологія, або 
фізика, або історія України, або хімія, або географія. 

172 Телекомунікації  та радіотехніка 

 

Телекомунікації та інформаційно-

комунікаційні технології 
Українська мова, математика, іноземна мова або біологія, або 
фізика, або історія України, або хімія, або географія. 

Телекомунікації, медійні технології та 

інтелектуальні мережі 

Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних 
систем 



Декан факультету:  

к.філ.н., доцент  Станіславова  Людмила  Леонідівна 

Телефон: (0382) 72-33-89  

Гуманітарно-педагогічний 
факультет  

16 
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Спеціальність Освітня програма Сертифікати ЗНО 

014.01 Середня освіта Українська мова і література 
Укр. мова і література, історія України , іноземна мова або географія, або 
математика, або біологія, або фізика, або хімія.  

014.028 Середня освіта Польська мова і література 
Укр. мова і література, іноземна мова, історія України або географія, або 
математика, або біологія, або фізика, або хімія.  

014.05 Середня освіта Біологія та здоров’я людини 
Українська мова, біологія, історія України або географія, або математика, або 
іноземна мова, або фізика, або хімія.  

014.10 Середня освіта Трудове навчання та технології 
Українська мова, математика, історія України або географія, або іноземна 
мова, або біологія, або фізика, або хімія. 

014.11 Середня освіта Фізична культура 
Українська мова, біологія, історія України або географія, або математика, або 
іноземна мова, або фізика, або хімія.  

015.20 Професійна освіта  Транспорт  
Українська мова, математика, історія України або географія, або іноземна 
мова, або біологія, або фізика, або хімія.  

017 Фізична культура і спорт  Фізична культура і спорт Українська мова, біологія, творчий конкурс. 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 
Укр. мова і література, історія України або хімія, творчий конкурс 

035 Філологія  

 

Українська мова та література Укр. мова і література, іноземна мова, історія України або географія, або 
математика, або біологія, або фізика, або хімія . Слов’янські мови та літератури 

(переклад включно), польська мова  

053 Психологія Психологія 
Укр. мова і література, математика, історія України або географія, або 
іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія.  

101 Екологія Екологія 
Українська мова, біологія, історія України або географія, або математика, або 
іноземна мова, або фізика, або хімія . 

227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія Українська мова, математика, фізика або біологія, або хімія. 

231 Соціальна робота Соціальна робота 
Укр. мова і література, історія України , іноземна мова або географія, або 
математика, або біологія, або фізика, або хімія.  

Гуманітарно-педагогічний факультет 



Декан факультету:  

к.е.н., професор  Бондаренко Микола Іванович 

Телефон: (0382) 72-33-72  

Факультет економіки і управління 
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Спеціальність Освітня програма Сертифікати ЗНО 

051 Економіка 

Економічна кібернетика  
Українська мова і література, математика, історія України або географія, 
або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія.  

Економіка і аналітика бізнесу 

Управління персоналом та економіка праці 

Економічна безпека 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 
Українська мова і література, математика, історія України або географія, 
або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія. 

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

Фінанси, банківська справа та страхування 

 

Українська мова і література, математика, історія України або географія, 
або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія. 

073 Менеджмент Менеджмент 
Українська мова і література, математика, історія України або географія, 
або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія. 

075 Маркетинг Маркетинг 
Українська мова і література, математика, історія України або географія, 
або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія.  

076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

Управління підприємницькою діяльністю Українська мова і література, математика, історія України або географія, 
або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія.  Управління торговельним бізнесом та 

комерційна логістика 

241 Готельно-ресторанна 

справа 
Готельно-ресторанна справа 

Українська мова і література, іноземна мова, історія України або 
географія, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія.  

281 Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та адміністрування 

 

Українська мова і література, математика, історія України або географія, 
або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія.  

Факультет економіки і управління 



Декан факультету:  

д.п.н., професор Третько Віталій Віталійович 

Телефон: (0382) 72-87-04  

 

Факультет міжнародних 
відносин 

20 
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Спеціальність Освітня програма Сертифікати ЗНО 

014.021 Середня освіта Англійська мова і література 
Укр. мова і література, іноземна мова, історія України або 
географія, або математика, або біологія, або фізика, або хімія. 

035 Філологія  

 

Германські мови та літератури (переклад 

включно) 
Укр. мова і література, іноземна мова, історія України або 
географія, або математика, або біологія, або фізика, або хімія. 

Прикладна лінгвістика 

052 Політологія Політологія 
Укр. мова і література, історія України , іноземна мова або 
географія, або математика, або біологія, або фізика, або хімія.  

081 Право Право 
Укр. мова і література, історія України , іноземна мова або 
географія, або математика, або біологія, або фізика, або хімія.  

291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

Міжнародна інформація  Укр. мова і література, іноземна мова, історія України або 
географія, або математика, або біологія, або фізика, або хімія. Міжнародні відносини 

292 Міжнародні економічні 

відносини 

Міжнародні економічні відносини Українська мова і література, математика, історія України або 
географія, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія. 

Міжнародна логістика та митна справа 

242 Туризм Туризм 
Укр. мова і література, іноземна мова, історія України або 
географія, або математика, або біологія, або фізика, або хімія. 

Факультет міжнародних відносин 
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Факультет технологій та дизайну 

Декан факультету:  

к.т.н., професор  Домбровський Анатолій Броніславович 

Телефон: (0382) 72-83-93  
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Спеціальність Освітня програма Сертифікати ЗНО 

022 Дизайн 

 

Дизайн 

 

Українська мова і література, математика, історія України або 
географія, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія. 
 

102 Хімія Хімія 

Українська мова, хімія, математика або  історія України, або 
географія, або іноземна мова, або біологія, або фізика. 
 

161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія 

Українська мова, математика, історія України або географія, або 
іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія.  
 

182 Технології легкої промисловості 

Художнє моделювання, конструювання та 

технології швейних виробів 

 

Українська мова, математика, історія України або географія, або 
іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія.  

Дизайн та конструювання взуттєвих і 

галантерейних виробів  

 

Факультет технологій та дизайну 



Особливості 
вступної кампанії 
до закладів вищої 
освіти у 2021 році 
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- ЗНО з української мови і літератури або української мови і літератури є обов’язковим для 

всіх вступників, які бажають здобувати вищу освіту за ступенем бакалавра. 

- У 2021 році для вступу до закладів вищої освіти (ЗВО) вступники подають сертифікати ЗНО 

2018, 2019, 2020 та 2021 років. 

Особливості ЗНО у 2021 році 

Електронна подача документів вступниками 

 Вступники, які вступають на денну та заочну форму ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти (крім 

осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою) подаватимуть заяви 
про вступ тільки в електронній формі. 

 В нашому університеті буде створений інформаційно-консультаційний центр, який у період вступної кампанії 
допомагатиме абітурієнтам подавати документи до ЗВО України (3-й навчальний корпус ауд. 3-103). 

Термін електронної подачі документів:  

(01 липня – 23 липня 2021 року)  

 Безкоштовно надаватиме послуги щодо реєстрації абітурієнтів на сайті ez.osvitavsim.org.ua, завантаження сканокопій додатків до 
атестату, довідок, фотокарток та подачі електронних заяв у всі ЗВО України.    
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Кількість поданих заяв вступниками 

- У 2021 році вступники зможуть подати до п’яти заяв на п ’ять спеціальностей, на яких вони 

претендуватимуть на навчання за кошти Державного бюджету України. 

- Кількість поданих заяв в електронній формі на спеціальності, де вступники не претендує 

(небюджетні конкурсні пропозиції) на навчання за державні кошти обмежується тридцятьма заявами. 

Пріоритетність заяв вступників   

 Під час подачі заяв вступники мають самостійно обрати та зазначити їх пріоритетність, яка буде визначатися від 1 до 5.  

 Пріоритетність стосується кожної поданої заяви (що претендує на навчання за держзамовленням), а не закладу вищої освіти. 

 Найвища пріоритетність у поданої заяви із пріоритетом “1”. 

   

 Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов'язково зазначають один з таких варіантів: 

• претендую на участь у конкурсі на місця державного замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним замовленням; 

• претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 

При наявності ОФІЦІЙНОЇ РЕКОМЕНДАЦІЇ до зарахування на бюджет можливість претендувати на зарахування на навчання за 

державним замовленням за іншим пріоритетом відсутня! 
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Встановлення переліку предметів ЗНО та прохідного балу  

 У 2021 році МОН встановлює перелік предметів ЗНО на БЮДЖЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ кожної із спеціальностей у форматі: два 

обов’язкові + третій на вибір (альтернативність одного з предметів ЗНО), вагові коефіцієнти та прохідний бал за кожним 

предметом ЗНО, який має бути не менше 100 балів. 

 Приймальна комісія ХНУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання на усі спеціальності вступників, 

які подають сертифікати ЗНО для здобуття ступеня бакалавра – не нижче 100 балів з урахуванням наступного: 

 

       125 балів – прохідний бал на місця, що фінансуються за рахунок Державного бюджету України. 

 150 балів – мінімальне значення балів з другого та третього конкурсних предметів (крім української мови та літератури) для 

вступу на медичні спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія». 

       140 балів – мінімальний конкурсний бал для вступу на спеціальності галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та 

адміністрування», 29 «Міжнародні відносини».  

       130 балів – мінімальний конкурсний бал для вступу на спеціальність 226 «Фармація».  

 

 
Розрахунок конкурсного балу  

Наприклад: спеціальність  135 «Суднобудування»  

Підсумковий бал = (бал ЗНО за українську мову * 0,3 + бал ЗНО за математику * 0,25 + бал ЗНО за іноземну мову* 0,35 + бал за 

атестат * 0,1. )  × Додаткові вагові коефіцієнти (СК, РК, ГК)  

 Сума вагових коефіцієнтів (виділених червоним кольором) не перевищує одиниці. 
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Додаткові вагові коефіцієнти  

 - Сільський коефіцієнт  (СК) чинний для осіб, що проживали не менше двох років у сільській місцевості та закінчили сільську 

школу у рік вступу (1,05 – для спеціальностей, які користуються державною підтримкою). 

 

      - Регіональний коефіцієнт (РК) (1,0 – для ЗВО м. Києва, 1,04 – для ЗВО у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, 

Луганській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях, 

переміщених закладах вищої освіти, 1,02 – в інших випадках).  

 

 - Галузевий коефіцієнт (ГК) застосовується до заяв, поданих на спеціальності, які користуються державною підтримкою 

(додаток 4 до Умов прийому 2021 року до ЗВО). 

 

 - Першочерговий коефіцієнт (ПЧК) який дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих 

медичних і педагогічних навчальних закладів (в разі укладення вступниками угоди про відпрацювання не менше трьох років у 

сільській місцевості або селищах міського типу).  
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Форма довідки  
«Сільський коефіцієнт»  

Посилання для завантаження довідки: 
 http://prk.khnu.km.ua/wp-content/uploads/sites/17/2018/06/Dovidka_SK.pdf  

Спеціальності, на які розповсюджується 
галузевий коефіцієнт (ГК) 
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Спеціальні умови вступу 
Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО є: зарахування за співбесідою, участь у 

конкурсному відборі за іспитами та/або за квотою-1. 

 Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до 

зарахування: 

 - особи з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

 - особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане 

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 закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то 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»). 

 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 закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі: 

- особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 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, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в 

зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії 

закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення 

особливих (спеціальних) умов»; 

- особи, які в 2020 році не брали участь в основній чи 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. 

- особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 01 грудня 2020 року; 

- громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період з 01 вересня 2019 та 30 листопада 2020 року. 

Детальніше про особливі умови вступу за посиланням: http://prk.khnu.km.ua/osoblyvi_umovy/ 
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Підлягають переведенню на вакантні місця державного замовлення 
  
 
1. Діти загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії  чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО, 

захищаючи незалежність, суверенітет  та територіальну цілісність України 

 

Детальніше про особливі умови вступу за посиланням: http://prk.khnu.km.ua/osoblyvi_umovy/ 

 

  Можуть бути переведені: 

 

1. Особи з інвалідністю І та ІІ групи. 

2. Особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. 

3. Діти осіб, визнаних постраждалими внаслідок Революції Гідності, учасників бойових дій. 

4. Особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок аварії 

чи стали особами з інвалідністю І та ІІ групи. 

 

Детальніше про особливі умови вступу за посиланням: http://prk.khnu.km.ua/osoblyvi_umovy/ 

 

Але виключно при подачі документів на БЮДЖЕТНІ конкурсні пропозиції!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

http://prk.khnu.km.ua/osoblyvi_umovy/
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Рекомендації майбутнім абітурієнтам 

- Ознайомитися із правилами прийому до тих ЗВО, у які бажаєте вступати. 

Вони мають бути висвітлені на офіційних сайтах ЗВО.  

- Звернути увагу на вагові коефіцієнти, що встановлені на кожен предмет ЗНО при 

вступі. Підсумковий конкурсний бал при вступі до ЗВО складається із балів за три 

предмети ЗНО та балу додатку до атестату про повну загальну середню освіту. 

- Вибрати предмети для здачі ЗНО. Проконтролювати правильність вибору 

предметів за правилами прийому ЗВО, у які хочете подавати документи. 

Бажано записатися на чотири ЗНО, а не на три – це дасть можливість 

збільшити Ваш конкурсний бал (за рахунок кращого складання одного з двох 

предметів ЗНО на вибір). Вищий бал предмету на вибір можна буде обрати при 

подачі електронної заяви до ЗВО.  

- Бажано зареєструватися на пробне ЗНО для ознайомлення із процедурою 

проходження ЗНО. 

- При виникненні питань щодо вступу обов`язково звертатися у телефонному 

режимі до приймальної комісії відповідного ЗВО.  

- Перед початком вступної кампанії (червень-початок липня) ще раз ознайомитися 

із Правилами прийому до ЗВО (на їх офіційних сайтах – чи не відбулися  зміни 

щодо предметів ЗНО та вагових коефіцієнтів). 

- Скласти остаточний список спеціальностей (освітніх програм) та ЗВО, куди 

Ви хочете подавати документи.  

- Проставити навпроти кожної спеціальності (освітньої програми) пріоритет, з яким 

будете подавати заяву.  

№ 
пріорит
ету 

Назва ЗВО Спеціальність 
(освітня 
програма) 

1 Хмельницький 
національний 
університет 

Дизайн 

2 Київський 
національний 
університет 
технологій і дизайну 

Дизайн 

3 … … 

4 … … 

5 … … 
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Терміни прийому документів 
Етапи вступної 

кампанії 

Терміни 

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів 01 липня  2021 року 

Проведення творчих конкурсів для відповідних спеціальностей (Кілька етапів. Детальніше: 

http://prk.khnu.km.ua/grafik-vstupnyh-vyprobuvan/). 

01 липня – 13 липня 2021 року 

(бюджет та контракт) 

14 липня – 23 липня 2021 року 

(лише контракт) 

Початок прийому заяв та документів у електронній або паперовій формі 14 липня 2021 року 

Закінчення прийому заяв у паперовій або електронній формі о 18.00  

23 липня 2021 року 

Строки проведення Університетом співбесід 17 липня – 19 липня 2021 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за 

результатами співбесіди  та за квотами-2 

не пізніше 12.00  

20 липня 2021 року 

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення вступниками, 

рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди 

о 10.00 

23 липня 2021 року 

Терміни зарахування вступників, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди не пізніше 15.00  

23 липня 2021 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-

1, квотами-3 та квотами-4) 

не пізніше 12:00 

28 липня 2021 року 

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення   не пізніше 18.00 

02 серпня 2021 року 

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця 

 за кошти фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 

08 серпня 2021 року 

Терміни зарахування вступників за державним замовленням - 

 не пізніше 12.00  

09 серпня 2021 року; 

за кошти фізичних (юридичних) 

осіб – не пізніше 30 вересня 2021 

року (лише у випадку подачі заяви у 

терміни 14.07 – 23.07.2021р.) 

http://prk.khnu.km.ua/grafik-vstupnyh-vyprobuvan/
http://prk.khnu.km.ua/grafik-vstupnyh-vyprobuvan/
http://prk.khnu.km.ua/grafik-vstupnyh-vyprobuvan/
http://prk.khnu.km.ua/grafik-vstupnyh-vyprobuvan/
http://prk.khnu.km.ua/grafik-vstupnyh-vyprobuvan/
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Вступникам на базі диплому молодшого спеціаліста 
 

Умови вступу 

На навчання для здобуття ступеня бакалавра Хмельницький національний університет приймає на 

перший курс (із скороченим терміном навчання) або на другий, третій курс (з нормативним строком 

навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. 

 

Термін навчання на денній формі навчання – 2-3 роки, на заочній – 2-3 роки, на дистанційній – 2-3 

роки. 

 

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань  у формі ЗНО з української мови і 

літератури, ЗНО з математики або історії України (будь-якого предмету для небюджетних конкурсних 

пропозицій) та фахового випробування. 

У 2021 році приймаються сертифікати ЗНО 2018-2021 років.  

 

Терміни подачі документів 

Початок прийому заяв та документів – 14 липня 2021 року. 

Закінчення прийому заяв та документів – 23 липня 2021 року. 

Строки проведення фахових вступних випробувань – 24.07-30.07.2021 року. 

Терміни зарахування:  за державим замовленням – 04 серпня 2021 року;  

   за кошти фізичних та юридичних осіб – 30 вересня 2021 року. 
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Вступникам до магістратури на базі диплому бакалавра 
 

Умови вступу 
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання на всі спеціальності вступники 
подають заяви лише в електронній формі.  
При вступі діє результат ЄВІ з іноземної мови 2020 та 2021 років. 
Новинка: вагові коефіцієнти для результатів іноземної мови та фахового випробування! 
Хронологічні рамки вступної кампанії до магістратури: 
– Реєстрація електронних кабінетів вступників 01 липня 2021 року; 
– Реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови – з 11 травня до 03 червня 2021 року (відбувається в 
електронній формі. 
– Основна сесія вступного випробування з іноземної мови відбудеться – 30 червня 2021 року; 
– Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (пільгові категорії вступників та на базі 
диплома «спеціаліста»/«магістра») – з 22 червня до 25 липня 2021 року; 
– Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту – з 15 липня до 
23 липня 2021 року; 
– Строки проведення фахових випробувань – з 24 липня до 30 липня 2021 року; 
– Рекомендації для зарахування на бюджет  – 31 липня 2021 року; 
– Виконання умов для зарахування на бюджет (подача оригіналів документів) – до 18:00  4 серпня 2021 року; 
– Зарахування за результатами іспитів – не пізніше 06 серпня 2021 року (бюджет), не пізніше 30 вересня 2021 
року (контракт). 
 
 



Офіційний сайт 
університету: 
khnu.km.ua 

Офіційний сайт 
приймальної університету: 

prk.khnu.km.ua 



Ласкаво просимо в ХНУ ! 
Адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. 
Інститутська, 11, корпус №3 

 
Телефон: (0382) 67-27-55; (067) 122-68-60 

Ел. пошта: pkkhnu@ukr.net  

Веб-сайт: prk.khnu.km.ua 

Ми у соціальних мережах: 

Facebook:https://www.facebook.com/khmnu; Instagram: https://www.instagram.com/khnu_km; 


