
Приймальна комісія 

Хмельницького національного університету

Особливості вступу до 
магістратури 

у 2022 році



МТНК – магістерський тест навчальної компетентності – форма вступного випробування для

вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра,

яка передбачає оцінювання готовності вступника до опанування освітньої програми магістерського

рівня, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства;

Фаховий іспит – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що

здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає очну або

дистанційну (за рішенням закладу освіти) перевірку здатності до опанування освітньої програми

певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;

Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає очне або

дистанційне у визначених випадках або за рішенням закладу вищої освіти оцінювання підготовленості

(оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного, двох або трьох предметів (складових), за

результатами якої за кожний предмет (складову) виставляються оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в

один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»);

Значення термінів



 https://bit.ly/3tWZlV5

Або: 

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

Додаток 6. Перелік 

спеціальностей та освітніх 

програм Хмельницького 

національного університету 

(магістр)

Або:

 https://vstup.edbo.gov.ua/ в пошуку 
набрати

Магістр, Хмельницький національний університет

Інформація про спеціальності:

https://bit.ly/3tWZlV5
http://prk.khnu.km.ua/pravila_khnu/
https://vstup.edbo.gov.ua/


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, 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)



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)

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАБІР ДО 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ЗА ОС “МАГІСТР”



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)

Усім вступникам потрібні МОТИВАЦІЙНІ ЛИСТИ

Бал за мотиваційний лист не нараховується, вимоги затверджуються у Правилах

прийому університету;

При рівності конкурсного балу – застосовується для першочерговості

зарахування вступників з однаковим конкурсним балом;

Особливості вступу до магістратури у 

2022 році

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


Спеціальності ОС бакалавра Спеціалізація (освітня програма)

051 Економіка

Економіка підприємства

Економічна кібернетика

Управління персоналом та економіка праці

053 Психологія Психологія

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент
Менеджмент організацій 

Бізнес-адміністрування

075 Маркетинг Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво

Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії
Міжнародна інформація

292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 

Спеціальності галузі 05, 07, 29, при вступі на які необхідно скласти МТНК

(вступ на основі магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК), фахового 

іспиту, мотиваційного листа - на бюджет та контракт)

Якщо Ви обрали спеціальність з цього переліку, Вам потрібно зареєструватись і скласти МТНК



МАГІСТЕРСЬКИЙ ТЕСТ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
(МТНК)

Тест складатиметься з двох частин: вербально-комунікативного і логіко-аналітичного компонентів. Усього буде 33 завдання, з-поміж яких:

• 10 завдань на заповнення пропусків у мікротексті (буде запропоновано доповнити речення в мікротексті словосполученнями / словами з наведених

варіантів);

• 23 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів.

На виконання тесту відведено 75 хвилин.

Завдання МТНК буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на

завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у мікротексті.

Демонстраційний варіант цього тесту: https://testportal.gov.ua/magisterskyj-test-navchalnoyi-kompetentnosti-mtnk/

https://testportal.gov.ua/zagalna-harakterystyka-mtnk/
https://testportal.gov.ua/magisterskyj-test-navchalnoyi-kompetentnosti-mtnk/


ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ

для здачі МТНК
Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності розпочинається

з 27 червня 2022 року та закінчується о 18:00 18 липня 2022 року.

Для реєстрації вступник має прийти особисто в приймальну комісію ХНУ або надіслати на електронну

адресу magistrkhnu@ukr.net скановані копії (фотокопії) таких документів:

✅ заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (додаток 1);

✅ документа, що посвідчує особу;

✅ облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття

реєстраційного номера облікової картки платника податків);

✅ документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) - для осіб, які завершили

навчання;

✅ довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу

(додаток 4 до Порядку організації та проведення вступних випробувань) – для осіб, персональні дані яких не

вносять до Єдиної державної бази з питань освіти;

✅ медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о - у разі необхідності створення

особливих умов.

Приклад заповнення заяви-анкети

Адреса приймальної комісії ХНУ: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, корпус 3

тел. (0382) 67-27-55, 067-122-68-60

Детальніше bit.ly/3mLuGFX

http://prk.khnu.km.ua/wp-content/uploads/sites/17/2022/06/Zayava-anketa.pdf
http://prk.khnu.km.ua/wp-content/uploads/sites/17/2022/06/Dodatok_4_do_Poryadku.pdf
http://prk.khnu.km.ua/wp-content/uploads/sites/17/2022/06/MTNK_zayava.pdf
bit.ly/3mLuGFX


Етапи реєстрації на МТНК для вступу до магістратури на 
спеціальності галузі 05, 07, 29 у 

Хмельницькому національному університеті



Етапи реєстрації на МТНК для вступу до магістратури на 
спеціальності галузі 05, 07, 29 у 

Хмельницькому національному університеті

м. Хмельницький, вул. Інститутська, 

11, корпус 3

тел. (0382) 67-27-55, 067-122-68-60

Прийдіть особисто в приймальну комісію ХНУ

АБО



Результати МТНК

• Для кожного учасника, який 

отримав екзаменаційний 

листок, на веб-сайті 

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/ma
ster/login

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


Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2,
де

П1 – оцінка МТНК магістерського тесту навчальної компетентності (за шкалою від 100 до 200 балів);

П2 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів);
125 балів – мінімальний необхідний конкурсний бал щоб претендувати на місця, що фінансуються за рахунок Державного бюджету України;

Особливості вступу до магістратури у 2022 році
Спеціальності галузі 05, 07, 29, при вступі на які необхідно скласти МТНК

Вступ на основі освітніх рівнів Спеціаліст / Магістр «ДРУГА ВИЩА» 

Для вступу на навчання (спеціальностей галузі 05, 07, 29) для здобуття ступеня магістра на основі ступеня

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором:

1) подати результат магістерського тесту навчальної компетентності МТНК або скласти

індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови (тестування);

2) обов'язковий фаховий іспит;

3) мотиваційний лист.

КБ = 0,5 × П1 + 0,5 × П2,
де П1 – оцінка МТНК або з іноземної мови (на вибір вступника) (за шкалою від 100 до 200 балів);

П2 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів);



Особливості вступу до магістратури у 2022 році
Спеціальності галузі 05, 07, 29, при вступі на які необхідно скласти МТНК

Графік МТНК



Етапи вступної кампанії Денна/заочна форма навчання
Початок реєстрації вступників для складання магістерського 
тесту навчальної компетентності (МТНК) та магістерського 
комплексного тесту (МКТ)

27 червня 2022 р.

Закінчення реєстрації вступників для складання магістерського 
тесту навчальної компетентності та магістерського 
комплексного тесту

о 18:00 18 липня 2022 р.

Реєстрація електронних кабінетів (https://vstup.edbo.gov.ua/) 01 серпня 2022 р.
Початок прийому заяв та документів 16 серпня 2022 р.
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають 
на основі МТНК та/або фахових іспитів 

15 вересня 2022 р.

Строки проведення вступних іспитів (Фаховий + Іноземна) з 05 до 19 вересня 2022 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
не пізніше

20 вересня 2022 р.
Виконання вступниками вимог до зарахування за державним 
замовленням

до 18:00 24 вересня 2022 р.

Терміни зарахування вступників за державним замовленням 25 вересня 2022 р.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального 
замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів

не пізніше ніж 10 жовтня 2022 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на 
місця державного замовлення (основна сесія)

не пізніше 
30 вересня 2022 р.

Строки прийому документів при вступі до магістратури у 2022 році

Спеціальності галузі 05, 07, 29, при вступі на які необхідно скласти 

МТНК



СПЕЦІАЛЬНОСТІ («некон’юнктурні»), на які можна вступити без МТНК

(на основі фахового іспиту та мотиваційного листа – на бюджет, 

на основі мотиваційного листа – на контракт)

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма)

014.11 Середня освіта. Фізична 

культура
Середня освіта (фізична культура)

014.10 Середня освіта. Трудове 

навчання та технології

Середня освіта. Трудове навчання та технології, 

інформатика 

014.05 Середня освіта. Біологія 

та здоров’я людини
Середня освіта. Біологія та здоров’я людини

014.021 Середня освіта. 

Англійська мова і література
Середня освіта. Англійська мова і література 

015.36 Професійна освіта. 

Технологія виробів легкої 

промисловості

Професійна освіта. Технологія виробів легкої 

промисловості

015.38 Професійна освіта. 

Транспорт

Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та 

ремонт автомобілів)

017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт

022 Дизайн Дизайн

035.01 Філологія. Українська 

мова та література
Філологія (Українська мова та література)

035.033 Філологія. Слов’янські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша - польська

Польська мова і література, друга мова - англійська

035.041 Філологія. Германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська

Германська філологія та перекладознавство: 

англійська мова та друга іноземна мова

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма)

101 Екологія Екологія

121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія та програмування

125 Кібербезпека Кібербезпека

126 Інформаційні системи і технології Інформаційні системи і технології

131 Прикладна механіка Технології машинобудування 

132 Матеріалознавство Відновлення та технічний сервіс автомобілів

133 Галузеве машинобудування
Машини та апарати харчових виробництв

Машини та апарати легкої промисловості

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології

161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія

172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка

182 Технології легкої промисловості

Конструювання та технології швейних 

виробів

Проектування взуття та галантерейних 

виробів

231 Соціальна робота Соціальна робота. Соціальна педагогіка

242 Туризм Туризм

263 Цивільна безпека Охорона праці  (за галузями)



СПЕЦІАЛЬНОСТІ («некон’юнктурні»), на які можна вступити без МТНК

(на основі фахового іспиту та мотиваційного листа – на бюджет, 

на основі мотиваційного листа – на контракт)

Вступ на усі («некон’юнктурні») спеціальності університету ОС Магістр на місця,

що фінансуються за кошти Державного бюджету, здійснюється за умови:

1) зданого фахового випробування в університеті

2) мотиваційного листа

Конкурсний бал відповідно розраховується:

КБ = П1, 

де П1 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів).

125 балів – прохідний конкурсний бал на місця, що фінансуються за рахунок 

Державного бюджету України;

При вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) на «некон’юнктурні» 

спеціальності враховується лише мотиваційний лист



Етапи вступної кампанії Денна/заочна форма навчання

Реєстрація електронних кабінетів (https://vstup.edbo.gov.ua/) 01 серпня 2022 р.

Початок прийому заяв та документів 16 серпня 2022 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають 
на основі МТНК та/або фахових іспитів 

15 вересня 2022 р.

Строки проведення вступних іспитів (Фаховий + Іноземна) з 05 до 19 вересня 2022 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
не пізніше

20 вересня 2022 р.
Виконання вступниками вимог до зарахування за державним 
замовленням

до 18:00 24 вересня 2022 р.

Терміни зарахування вступників за державним замовленням 25 вересня 2022 р.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального 
замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів

не пізніше ніж 10 жовтня 2022 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на 
місця державного замовлення (основна сесія)

не пізніше 
30 вересня 2022 р.

Строки прийому документів при вступі до магістратури у 2022 році
на СПЕЦІАЛЬНОСТІ («некон’юнктурні»), на які можна вступити без МТНК

(на основі фахового іспиту та мотиваційного листа – на бюджет, на основі мотиваційного листа – на контракт)

https://osvitanova.com.ua/posts/5397-motyvatsiinyi-lyst-zahalni-porady-vymohy-i-struktura


МОТИВАЦІЙНІ ЛИСТИ

потрібні  усім вступникам

✔ Подаються для вступу на УСІ спеціальності УСІХ рівнів

через електронний кабінет вступника;

✔ Бали за листи не нараховуються, вимоги затверджуються у

Правилах прийому університету;

✔ При рівності конкурсного балу – застосовуються для

першочерговості зарахування вступників з однаковим

конкурсним балом;

✔ На контракт для «некон’юнктурних» спеціальностей –

основа для рейтингування вступників.



Мотиваційний лист – це коротко (одна-дві сторінки) викладена

вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту

зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад

освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах

діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Мотиваційний лист вступника повинен містити такі складові частини:

1. Вступ.

2. Основна частина.

3. Заключна частина.

ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ВСТУПНИКІВ

Хмельницького національного університету



ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ВСТУПНИКІВ

Хмельницького національного університету

Вступ починається з особистого звертання в шанобливій формі (лист адресується ректору Хмельницького

національного університету Сергію Матюху) та має містити прізвище, ім’я, по батькові вступника, електронну адресу та

номер телефону.

В цій частині треба пояснити, з якою метою звертаєтеся і чого прагнете, вказати назву спеціальності/освітньої

програми (до 4 речень).

Основна частина має розкривати питання: чому зацікавилися спеціальністю (освітньою програмою), чому хочете

навчатися саме в Хмельницькому національному університеті, чому саме Вас має обрати університет, якими бачите

перспективи, професійне життя після завершення навчання. Ця частина документа також може містити:

 здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проектах, майстер-класах, володіння

іноземними мовами тощо);

 знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності;

 академічні результати з певних предметів, які пов’язані з майбутньою спеціальністю/освітньою програмою та ін. (до 6

речень).

Заключна частина має завершуватися підсумками, які підтверджують готовність вступника навчатися і вказують на

його впевненість у правильному виборі освітньої програми (до 3 речень).



ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ВСТУПНИКІВ

Хмельницького національного університету

Лист має бути написаний державною мовою без орфографічних і стилістичних помилок.

Рекомендований обсяг мотиваційного листа має не перевищувати 3500 символів.

Дотримуйтесь академічної доброчесності.

Мотиваційний лист, який містить ненормативну лексику або посягання на територіальну

цілісність та недоторканість України, не оцінюються, заява анулюється, а вступник не

допускається до участі в конкурсі.

Зразки мотиваційних листів: https://bit.ly/39smNlU

https://bit.ly/39smNlU


 (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/

Контактна інформація

приймальної комісії університету: 

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

