
Приймальна комісія Хмельницького національного університету розробила 
алгоритми дій для вступників 2022 року. 

 
АЛГОРИТМ ДІЙ ВСТУПНИКА НА ОСНОВІ ДИПЛОМА 

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА: 

1. Підготувати пакет потрібних документів (Перелік документів для вступу 
http://prk.khnu.km.ua/colleges_khnu/), написати мотиваційний лист (див. 
«Критерії написання мотиваційного листа» 
http://prk.khnu.km.ua/2022/06/10/vymogy-do-motyvatsijnyh-lystiv-
vstupnykiv/ ). 

2. Починаючи з 1 липня створити електронний кабінет вступника на сайті 
https://vstup.edbo.gov.ua (див. «Інструкція користувача …» 
https://vstup.edbo.gov.ua/files/Instrukciya_EK_PZSO_2022.pdf ) 

3. Варто врахувати умови вступу (що треба складати) на ту чи іншу 
спеціальність (Додаток 5 до Правил прийому http://prk.khnu.km.ua/wp-
content/uploads/sites/17/2022/07/Dodatok-5_MS_Bak.pdf ) 

4. У період з 29 липня по 23 серпня подати документи (сформувати 
електронні заяви у своєму електронному кабінеті кабінеті з дому або 
звернувшись у центр подачі електронних заяв ХНУ 
http://prk.khnu.km.ua/application_center/). Однак є винятки певних категорій 
вступників, які подають заяви паперово (Правила прийому 
http://prk.khnu.km.ua/pravila_khnu/). 

5. До 02 вересня 2022 року електронна база оприлюднить списки, 
рекомендованих до зарахування за державним замовленням (зайти в свій 
електронний кабінет і перевірити статус своїх заяв). 

6. Вступники, які отримали рекомендацію до зарахування за державним 
замовленням (в особистому кабінеті буде запис «рекомендовано до 
зарахування» за однією із заяв), до 18-00 год. 07 вересня повинні 
принести оригінали документів (див. пункт 1) у свою відбіркову комісію 
(м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 3-й корпус, 1-й поверх). Пакет 
документів може бути надісланий поштою, однак слід врахувати, що може 
бути часова затримка під час пересилання ваших документів до 
приймальної комісії. Також, виконання вимог вступниками можливе через 
електронні кабінети з накладенням кваліфікованого електронного підпису. 

7. Вступники, які не отримали рекомендацію до зарахування за 
державним замовленням (у особистому кабінеті відсутній запис 
«рекомендовано до зарахування»), до 18-00 12 вересня повинні принести 
оригінали документів (див. пункт 1) у свою відбіркову комісію (м. 
Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 3-й корпус, 1-й поверх) та укласти 
договір про надання освітніх Пакет документів може бути надісланий 
поштою, однак слід врахувати, що може бути часова затримка під час 
пересилання ваших документів до приймальної комісії. 

8. Очікувати повідомлення від приймальної комісії про зарахування. 
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