
Особливості вступу до 

магістратури 

у 2022 році

Приймальна комісія 

Хмельницького національного університету



Терміни
 ЄФВВ — єдине фахове вступне випробування — форма вступного випробування для

вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої
освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає
використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання. ЄФВВ складається із двох тестів: загальних навчальних
компетентностей (ТЗНК) та предметного.

 ЄВІ — єдиний вступний іспит — форма вступного випробування з іноземної мови
(англійської, німецької, французької або іспанської) для вступу на навчання для здобуття
ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-
технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

 Фахове вступне 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



 https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?quali

fication=2&education-

base=620&undefined=on&speciality=071

&university-name=138

Або: 

 http://prk.khnu.km.ua/pravila_khnu/

Додаток 6. Перелік 

спеціальностей та 

освітніх програм 

Хмельницького 

національного 

університету (магістр)

Інформація про спеціальності:

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=2&education-base=620&undefined=on&speciality=071&university-name=138
http://prk.khnu.km.ua/pravila_khnu/


ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

НАБІР ДО 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ЗА ОС “МАГІСТР”

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Спеціальності ОС магістра

Освітня програма
Код Назва

014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини (денна і заочна)

014.10
Середня освіта. Трудове навчання та технології 

(денна і заочна)
Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика

015.36
Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості 

(денна і заочна)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 

(швейні вироби)

015.38 Професійна освіта. Транспорт (денна і заочна)
Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт 

автомобілів)

035.01 Філологія. Українська мова та література (денна і заочна)

035.033
Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша – польська (денна і заочна)

101 Екологія  (денна і заочна)

231 Соціальна робота (денна і заочна) Соціальна робота. Соціальна педагогіка



ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

НАБІР ДО 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ЗА ОС “МАГІСТР”

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Спеціальності ОС магістра
Освітня програма

Код Назва

051 Економіка

Економіка підприємства (денна, заочна, дистанційна)

Управління персоналом та економіка праці 

(денна, заочна, дистанційна) 

Економічна кібернетика  (денна, заочна, дистанційна)

071
Облік і оподаткування  

(денна, заочна, дистанційна)

072
Фінанси, банківська справа та 

страхування (денна, заочна, дистанційна)

075 Маркетинг (денна, заочна, дистанційна)

076
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність   

Підприємництво  (денна, заочна, дистанційна)

Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика 

(денна, заочна, дистанційна)



ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

НАБІР ДО 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ЗА ОС “МАГІСТР”

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ПСИХОЛОГІЇ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Спеціальності ОС магістра

Освітня програма
Код Назва

014.11 Середня освіта. Фізична культура (денна і заочна)

017 Фізична культура і спорт (денна і заочна)

053 Психологія (денна і заочна)



ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

НАБІР ДО 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ЗА ОС “МАГІСТР”

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ, ТРАНСПОРТУ ТА АРХІТЕКТУРИ
Спеціальності ОС магістра

Освітня програма
Код Назва

131 Прикладна механіка
Технології машинобудування

(денна і заочна)

132 Матеріалознавство
Відновлення та технічний сервіс автомобілів

(денна і заочна)

133 Галузеве машинобудування

Машини та апарати легкої промисловості

(денна і заочна)

Машини та апарати харчових виробництв

(денна і заочна)

141
Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка

Електропобутова техніка

(денна і заочна)

263 Цивільна безпека
Охорона праці (за галузями)

(денна і заочна)



ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

НАБІР ДО 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ЗА ОС “МАГІСТР”

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальності ОС магістра
Освітня програма

Код Назва

121 Інженерія програмного забезпечення (денна)

122 Комп’ютерні науки (денна)

123 Комп’ютерна інженерія (денна)
Комп’ютерна інженерія та програмування 

термін навчання 1 р. 9 м.

125 Кібербезпека (денна)

126 Інформаційні системи та технології (денна)

151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології (денна)

172 Телекомунікації та радіотехніка (денна)



ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

НАБІР ДО 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ЗА ОС “МАГІСТР”

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ПРАВА

Спеціальності ОС магістра
Освітня програма

Код Назва

014.021
Середня освіта. Англійська мова і література

(денна)

035.041
Філологія. Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська (денна і заочна)

Германська філологія та перекладознавство: 

англійська мова та друга іноземна мова

291
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії (денна)
Міжнародна інформація

292 Міжнародні економічні відносини (денна)



ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

НАБІР ДО 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ЗА ОС “МАГІСТР”

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Спеціальності ОС магістра
Освітня програма

Код Назва

022
Дизайн

(денна, заочна)

161
Хімічні технології та інженерія

(денна, заочна)

182
Технології легкої промисловості

(денна, заочна, дистанційна)

Конструювання та технології швейних виробів

Проектування взуття та галантерейних виробів



ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

НАБІР ДО 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ЗА ОС “МАГІСТР”

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ТУРИЗМУ

Спеціальності ОС магістра
Освітня програма

Код Назва

073 Менеджмент

Бізнес-адміністрування

(денна, заочна)

Менеджмент організацій

(денна, заочна)

242 Туризм
Туризм

(денна, заочна)



Особливості вступної кампанії до магістратури

Спеціальності університету,  на які потрібно здавати ЄВІ  +  ЄФВВ 

Код
Назва 

спеціальності

Вступні випробування

Єдиний 

вступний 

іспит (ЄВІ)

Єдине фахове вступне 

випробування

(ЄФВВ)

051 Економіка
ЄВІ з іноземної 

мови

предметний тест 

з економіки та 

міжнародної 

економіки

тест загальної 

навчальної 

компетентності

053 Психологія
ЄВІ з іноземної 

мови

предметний тест 

з психології та 

соціології

тест загальної 

навчальної 

компетентності

071
Облік і

оподаткування

ЄВІ з іноземної 

мови

предметний тест 

з обліку та 

фінансів

тест загальної 

навчальної 

компетентності

072

Фінанси,

банківська справа 

та страхування

ЄВІ з іноземної 

мови

предметний тест 

з обліку та 

фінансів

тест загальної 

навчальної 

компетентності

073 Менеджмент
ЄВІ з іноземної 

мови

предметний тест 

з управління та 

адміністрування

тест загальної 

навчальної 

компетентності

Код Назва спеціальності

Вступні випробування

Єдиний 

вступний іспит 

(ЄВІ)

Єдине фахове вступне 

випробування

(ЄФВВ)

075 Маркетинг
ЄВІ з іноземної 

мови

предметний тест 

з управління та 

адміністрування

тест загальної 

навчальної 

компетентності

076

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність

ЄВІ з іноземної 

мови

предметний тест 

з управління та 

адміністрування

тест загальної 

навчальної 

компетентності

291

Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії

ЄВІ з іноземної 

мови

предметний тест 

з політології та 

міжнародних 

відносин

тест загальної 

навчальної 

компетентності

292
Міжнародні

економічні відносини

ЄВІ з іноземної 

мови

предметний тест 

з економіки та 

міжнародної 

економіки

тест загальної 

навчальної 

компетентності

ПРОЕКТИ ПРОГРАМ ЄФВВ:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2022/yedine-fahove-vstupne-

viprobuvannya/programi-yefvv

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2022/yedine-fahove-vstupne-viprobuvannya/programi-yefvv


Розрахунок конкурсного балу на спеціальності, де 
потрібно складати ЄФВВ, ЄВІ?

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та

поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07«Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне

управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» здійснюється лише за подачі сертифікату

єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та ЄФВВ (ТЗНК + предметний тест).

Бюджетні місця виділяються за результатом широкого конкурсу.
Конкурсний бал розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3,

де, П1 – (ЄВІ) оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного випробування з іноземної мови у випадках,

передбачених Умовами прийому до ЗВО та Правилами прийому (за шкалою від 100 до 200 балів);

П2 – оцінка предметного блоку єдиного фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

П3 – оцінка блоку ТЗНК єдиного фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти, встановлюються закладом вищої освіти на рівні не менше ніж 0,25 кожний.

Сума коефіцієнтів К1, К2, К3 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1;



Розрахунок конкурсного балу на спеціальності, 
де потрібно складати ЄФВВ, ЄВІ

Бюджетні місця виділяються за результатом широкого конкурсу.

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3, , 
П1 – ЄВІ;  П2 – оцінка предметного блоку; П3 – оцінка блоку ТЗНК

К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти

Приклад розрахунку конкурсного балу: 0,25*150+0,5*160+0,25*170



Вступ на усі інші спеціальності університету на основі ОС бакалавра проводиться виключно за

результатами ЄВІ (єдиного вступного іспиту з іноземної мови), зданого фахового випробування в

університеті та додаткових показників.

Приймаються сертифікати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2020, 2021, 2022 років

Конкурсний бал відповідно розраховується:

КБ = К1 × П1(ЄВІ) + К2 × П2(ФАХ) + П3(Дод.бали), 

П1 – ЄВІ;  П2 – оцінка фахового вступного випробування ; П3 – додаткові бали

П3 - сума двох показників: ПН – показник досягнень з наукової роботи (максимально – 5 балів), СБ – середнього балу документа на 

основі якого здійснюється вступ за 15-ти бальною шкалою.

К1, К2 – невід’ємні вагові коефіцієнти

Приклад розрахунку конкурсного балу: 0,25*150+0,75*160+20

Особливості вступу 

до магістратури у 2022 році



Додаткові показники (П3) складаються із:

– середнього бала із додатка до документа про здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ;

– досягнень у науковій роботі за такою шкалою:

(враховуються досягнення за останні 5 років, максимально – 5 балів)



Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма

формами навчання на всі спеціальності вступники на основі ОС

бакалавра подають заяви лише в електронній формі.

Сайт: https://zno.testportal.com.ua/master/login (працюватиме у

ПЕРІОД створення кабінетів та подачі заяв)

Згідно з Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у

2022 році будуть дійсними результати ЄВІ з іноземної мови 2020, 2021,

2022 років

Особливості вступу до магістратури у 

2022 році

https://zno.testportal.com.ua/master/login


МАТЕРІАЛИ ЄВІ/ЄФВВ

ЄВІ

https://testportal.gov.ua/materialy-yevi-yefvv/

https://testportal.gov.ua/materialy-yevi-yefvv/


Вступ на всі спеціальності на основі ОС магістр/ОКР

спеціаліст (так звана друга вища освіта) проводиться

без єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) / фахового

вступного випробування (ЄФВВ), на базі вступного іспиту з

іноземної мови та фахового вступного випробування.

Такі особи на бюджетні місця претендувати НЕ можуть!

Особливості вступу до магістратури у 

2022 році



ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ

ЄВІ

У 2022 році реєстрація вступників для складання ЄФВВ та/або ЄВІ триватиме

з 26 квітня до 17 травня.

Реєстрацію здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти (університети)

Для успішної реєстрації дійте за алгоритмом.

1.Сформуйте комплект реєстраційних документів:

• заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

• документ, що посвідчує особу;

• облікова картка платника податків;

• довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік 

вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році) або документ про здобутий ступінь вищої 

освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

• фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому 

віку вступника;

2. За дистанційної реєстрації надішліть на електронну адресу приймальної комісії скановані копії 

або фотокопії реєстраційних документів.

3. Отримайте скановану копію екзаменаційного листка.



Етапи реєстрації на єдиний вступний іспит з іноземної мови та/або 

єдине фахове вступне випробування  для вступу до магістратури у 

Хмельницькому національному університеті



Етапи реєстрації на єдиний вступний іспит з іноземної мови та/або 

єдине фахове вступне випробування  для вступу до магістратури у 

Хмельницькому національному університеті



 Для кожного учасника, який отримав 

екзаменаційний листок, на вебсайті 

Українського центру ОЯО створюють 

інформаційну сторінку «Кабінет 

вступника», доступ до якої 

здійснюється за номером 

екзаменаційного листка та РIN-коду, 

зазначеного у ньому. 

 https://zno.testportal.com.ua/master/login

Результати ЄВІ / ЄФВВ з іноземної мови

https://zno.testportal.com.ua/master/login


Хронологічні рамки ЄВІ / ЄФВВ (ТЗНК + предметний тест)

ТЗНК

ЄВІ



Строки прийому документів при вступі 

до магістратури у 2022 році



Документи для вступу
 Під час подання заяви до ХНУ вступник пред’являє особисто:

 документ, що посвідчує особу(відповідно Закону України «Про єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);

 військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;

 документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього;

 екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 копію документа, що посвідчує особу (3 шт.);

 копію довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код (3 шт.);

 копію військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;

 шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.



Контактна інформація

приймальної комісії університету: 

 (0382) 67 27 55,                  +38 (067) 122 68 60, 

 email: pkkhnu@ukr.net

 Сайт: http://prk.khnu.km.ua

Детальніше щодо вступу до магістратури:

http://prk.khnu.km.ua/master_khnu/

Контакти

mailto:pkkhnu@ukr.net
http://prk.khnu.km.ua/
http://prk.khnu.km.ua/master_khnu/

