
 

 

 

 

 

 



 

!!! У 2011 році для вступу у ВНЗ необхідно здавати ЗНО з математики саме  

ЗА ПРОФІЛЬНИМ РІВНЕМ (в школах здають різні ЗНО з математики). 

 

*Примітка: червоним виділено обов’язкові ЗНО для вступу, а зеленим – перелік ЗНО на вибір. 



 

  

 
!!!  Для факультету інженерної механіки (ФІМ) на базі диплому молодшого 

спеціаліста треба: ЗНО з української мови і математики (на бюджет) та фахові  
випробування. 

 

 



 

 

ВИТЯГ З ДОКУМЕНТУ 

Вступ.ОСВІТА.UA  https://vstusvita.ua/y2021/r23/138/885231/    

Хмельницький національний університет 

 Інформація за: 2021 
 

Дані отримані з ЄДЕБО 08.02.2021 04:00 

(наступне оновлення 15.02.2021) 

 

Про освітню програму 

Ступінь навчання: Бакалавр. 

На базі: Повна загальна середня освіта. 

Галузь: Електрична інженерія. 

Спеціальність:  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. i 

Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ. 

Освітня програма: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

Тип пропозиції: Відкрита (в т.ч. для іноземців) (із вказанням пріоритетності) i 

Форма навчання: Денна. 

Зарахування: на 1 курс 

Вартість навчання за рік (контракт): 13300 грн 

Термін навчання: 01.09.2021 - 30.06.2025 

Термін подачі заяв: 14.07.2021 - 23.07.2021 

Ліцензійний обсяг: 30 

Обсяг на контракт: 30 

https://vstup.osvita.ua/
https://vstusvita.ua/y2021/r23/138/885231/
https://vstup.osvita.ua/spec/1-0-0/
https://vstup.osvita.ua/spec/1-40-1/
https://vstup.osvita.ua/spec/1-40-1/0-0-1520-0-0-0/
https://vstup.osvita.ua/spec/1-40-1/0-0-1520-0-0-0/
http://osvita.ua/consultations/spec-bach/65051/
https://osvita.ua/consultations/bachelor/65232/


  

Складові конкурсного бала 

 

1. Українська мова 
(Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=0.50) 

2. Математика 
(Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=0.20) 

3. Іноземна мова* 
(Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=0.20) 

Історія України* 
(Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=0.20) 

Біологія* 
(Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=0.20) 

Географія* 
(Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=0.20) 

Фізика* 
(Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=0.20) 

Хімія* 
(Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=0.20) 

4. Середній бал документа про освіту 
Конкурсний показник, (ваговий коефіцієнт) k=0.10 

             

 * - Предмети на вибір. 

 

Бакалавр (на основі Повна загальна середня освіта) 

Галузь: Механічна інженерія 

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування 

Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ 

Освітня програма: Робототехнічні та мехатронні системи галузі 

Тип пропозиції: Відкрита (в т.ч. для іноземців) (із вказанням пріоритетності) i 

Форма навчання: Денна. 

Зарахування: на 1 курс 

Вартість навчання за рік (контракт): 13300 грн 

Термін навчання: 01.09.2021 - 30.06.2025 

Ліцензійний обсяг: 18 

Обсяг на контракт: 18 

 

Складові конкурсного бала 

 

1. Українська мова 
(Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=0.50) 

2. Математика 
(Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=0.20) 

3. Іноземна мова* 
(Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=0.20) 

Історія України* 
(Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=0.20) 

Біологія* 
(Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=0.20) 

Географія* 
(Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=0.20) 

Фізика* 
(Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=0.20) 

Хімія* 
(Сертифікат ЗНО, балmin=100, k=0.20) 

4. Середній бал документа про освіту 
Конкурсний показник, (ваговий коефіцієнт) k=0.10 

 

https://vstup.osvita.ua/spec/1-40-1/0-0-1516-0-0-0/
https://osvita.ua/consultations/bachelor/65232/


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


