
Додаток 6 

            до Правил прийому на навчання  

             до Хмельницького національного 

університету в 2021 році 

Перелік спеціальностей та освітніх програм, на які оголошується набір ОС магістр у  2021 році  

Хмельницький національний університет 
(назва вищого навчального закладу) 

Спеціальності ОС магістра   

Спеціалізація 

(освітня програма) 

 

 

Перелік конкурсних предметів  

 

Вага  

предметів 

 

 

Мінімальна 

кількість 

балів  

для допуску 

до участі в 

конкурсі  

 

Джерело 

фінансу- 

вання 
 

Код 

 

Назва 

Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

 Єдиний іспит з іноземної мови 0,5 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,5 

Інші показники конкурсного відбору 

(середній бал диплома про освіту, 

додаткові бали за наукові показники) 

1 
 

122 Комп’ютерні науки  Єдиний іспит з іноземної мови 0,5 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,5 

Інші показники конкурсного відбору 

(середній бал диплома про освіту, 

додаткові бали за наукові показники) 

1 
 

123 Комп’ютерна інженерія Програмування та захист 

комп’ютерних систем і 

мереж 

Єдиний іспит з іноземної мови 0,5 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,5 

Інші показники конкурсного відбору 

(середній бал диплома про освіту, 

додаткові бали за наукові показники) 

1 
 

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія та 

програмування         

термін навчання 1 р. 9 м. 

Єдиний іспит з іноземної мови 0,5 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,5 

Інші показники конкурсного відбору 

(середній бал диплома про освіту, 

додаткові бали за наукові показники) 

1 
 

172 Телекомунікації та радіотехніка  Єдиний іспит з іноземної мови 0,5 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,5 
Інші показники конкурсного відбору 

(середній бал диплома про освіту, 

додаткові бали за наукові показники) 

1 
 



Факультет технологій та дизайну 

022 Дизайн  Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 
Інші показники конкурсного відбору 

(середній бал диплома про освіту, 

додаткові бали за наукові показники) 

1 
 

102 Хімія  Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 
Інші показники конкурсного відбору 

(середній бал диплома про освіту, 

додаткові бали за наукові показники) 

1 
 

161 Хімічні технології та 

інженерія 

 Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 
Інші показники конкурсного відбору 

(середній бал диплома про освіту, 

додаткові бали за наукові показники) 

1 
 

182 Технології легкої 

промисловості 

Художнє моделювання, 

конструювання та 

технології швейних 

виробів 

Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 
Інші показники конкурсного відбору 

(середній бал диплома про освіту, 

додаткові бали за наукові показники) 

1 
 

182 Технології легкої 

промисловості 

Проектування взуття та 

галантерейних виробів 

Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 
Інші показники конкурсного відбору 

(середній бал диплома про освіту, 

додаткові бали за наукові показники) 

1 
 

Факультет інженерної механіки   

131 Прикладна механіка Технології 

машинобудування 

Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 
Інші показники конкурсного відбору 

(середній бал диплома про освіту, 

додаткові бали за наукові показники) 

1 
 

131 Прикладна механіка Інструментальне 

виробництво: комп’ютерні 

формоутворюючі 

технології та проектування 

інструменту 

Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 
Інші показники конкурсного відбору 

(середній бал диплома про освіту, 

додаткові бали за наукові показники) 

1 

 



132 Матеріалознавство Відновлення та технічний 

сервіс автомобілів 

Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 
Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1  

133 Галузеве 

машинобудування 

Машини та апарати легкої 

промисловості 

Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 
Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1  

133 Галузеве 

машинобудування 

Машини та апарати 

харчових виробництв 

Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 
Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1  

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електропобутова техніка Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 
Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1  

263 Цивільна безпека Охорона праці                    

(за галузями) 

Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 
Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1  

Факультет міжнародних відносин 

014.021 Середня освіта.  

Англійська мова і 

література 

Англійська мова і 

література 

Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 
Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1  

035.041 Філологія. Германські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша - англійська 

Германська філологія та 

перекладознавство: 

англійська мова та друга 

іноземна мова 

Єдиний іспит з іноземної мови 0,5 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,5 
Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1 

 

242 Туризм  Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 
Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1  

291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації 

та регіональні студії 

Міжнародна інформація Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 

Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1 

 



291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації 

та регіональні студії 

Країнознавство Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 
Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1  

292 Міжнародні економічні 

відносини 

 Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 
Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1  

Гуманітарно-педагогічний факультет 

014.10 Середня освіта.  

Трудове навчання та 

технології 

Середня освіта. Трудове 

навчання та технології, 

інформатика 

Єдиний іспит з іноземної мови 0,3 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,7 

Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1  

014.11 Середня освіта.  

Фізична культура 

Середня освіта (фізична 

культура) 

Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 

Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1  

015.36 Професійна освіта. 

Технологія виробів 

легкої промисловості 

Професійна освіта 

(Технологія виробів легкої 

промисловості) (швейні 

вироби) 

Єдиний іспит з іноземної мови 0,3 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,7 

Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1 

 

015.38 Професійна освіта. 

Транспорт 

Професійна освіта. 

Транспорт 

(Обслуговування та 

ремонт автомобілів) 

Єдиний іспит з іноземної мови 0,3 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,7 

Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1 

 

035.01 Філологія. Українська 

мова і література 

 Єдиний іспит з іноземної мови 0,3 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,7 

Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1  

035.033 Філологія. Слов’янські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша - польська 

 Єдиний іспит з іноземної мови 0,3 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,7 

Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1  

053 Психологія  Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 

Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1 

 



101 Екологія  Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 

Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1  

231 Соціальна робота  Єдиний іспит з іноземної мови 0,3 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,7 

Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1 

 

Факультет економіки і управління 

051 Економіка Економіка підприємства Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 

Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1 

 

051 Економіка Управління персоналом та 

економіка праці 

Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 

Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1 

 

051 Економіка Економічна кібернетика Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 

Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1 

 

071 Облік і оподаткування  Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 

Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1 

 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

 Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 

Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1 

 

073 Менеджмент Менеджмент організацій 

 

Бізнес-адміністрування 

Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 

Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1 

 

075 Маркетинг  Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 

Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1 

 



 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

Бюджет 

Контракт Фахове випробування 0,75 

Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1  

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Управління торговельним 

бізнесом і комерційна 

логістика 

Єдиний іспит з іноземної мови 0,25 
100 

               

Контракт 

Бюджет 

Контракт 

Фахове випробування 0,75 

Інші показники конкурсного відбору (середній бал 

диплома про освіту, додаткові бали за наукові показники) 
1  


