
         ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет управління та бізнесу 

 

ПАМ’ЯТКА ВСТУПНИКА 2022 
ХНАДУ оголошує набір здобувачів за освітнім ступенем БАКАЛАВР на 

основі ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ОС МОЛОДШОГО 

БАКАЛАВРА, ОПС ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА 

Вступники приймаються на 1п (прискорений), 2-й або 3-й курс 

Перелік спеціальностей ХНАДУ 

Шифр Спеціальність БЮДЖЕТ КОНТРАКТ 

051 Економіка (2, 3) 1. НМТ з української мови 

 (або ЗНО 2019- 2021  

з української мови              або 

української мови та 

літератури) 

2. НМТ (або ЗНО 2019-2021)  

з  математики 

1. НМТ (або ЗНО 2019-2021)  

з предмету, визначеного 

Правилами прийому ХНАДУ 

 

 

2. НМТ (або ЗНО 2019-2021)  

з предмету на вибір вступника 

071 
Облік і оподаткування 

(2, 3) 

073 Менеджмент (2, 3) 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність (2, 3) 
 

Консультування щодо вступу фахівцями випускових кафедр 
Шифр спеціальності Номер для консультації 
051 «Економіка» 

(066) 578-44-43 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» 

071 «Облік і оподаткування» (050) 307-97-03 

073 «Менеджмент» (050) 760-56-35 

Перелік необхідних документів 

 Заява встановленого зразка (роздруковується або заповнюється в приймальній 

комісії); 

 Мотиваційний лист; 

 Документ державного зразка про здобутий освітній рівень (диплом молодшого 

спеціаліста (молодшого бакалавра) з додатком): оригінал та його дві копії; 

 Три копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт або ID-картка з 

додатком); 

 Три копії ідентифікаційного коду; 

 Копія військового квитка або посвідчення про приписку (тільки для денної форми 

навчання); 

 6 фотокарток (розмір 3 × 4 см); 

 Документи (або їх копії), які підтверджують особливі умови зарахування. 



УВАГА!!! Важливі дати 
 

Етапи вступної 

кампанії 

Денна форма навчання 
(бюджет або контракт) 

Заочна форма навчання 
(тільки контракт) 

Реєстрація електронних 
кабінетів вступника 

01 липня – 31 жовтня 2022 р. 

Початок прийому заяв  

та документів 

29 липня 2022 р. 29 липня 2022 р. 
(додатковий набір) 17 жовтня 2022 р. 

Закінчення прийому заяв 

та документів 

Бюджет 23 серпня 2022 р. 
Контракт – 28.08.2022 р. 

28 серпня 2022 р. 

(додатковий набір) – 18 листопада 2022 р. 

Термін 

оприлюднення 

рейтингового 

списку вступників 

Бюджет – не пізніше 

02.09.2022 р.; 

Контракт – 07.09.2022 р. 

 
12 вересня 2022 р. 

(додатковий набір) – не пізніше 26 листопада 2022 р. 

Виконання вимог 

до зарахування 

Бюджет – до 07.09.2022р.; 

Контракт – не пізніше 

29.09.2022р. 

 
не пізніше 29 вересня 2022 р. 

(додатковий набір) – до 27 листопада 2022 р. 

Терміни 

зарахування 

вступників 

Бюджет – 09.09.2022 р.; 

Контракт – не пізніше 

30.09.2022 р. 

 
не пізніше 30 вересня 2022 р. 

(додатковий набір) – не пізніше 30 листопада 2022 р. 

 

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра , 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,  

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра,  
освітнього ступеня молодшого бакалавра  

розраховується за такою формулою: 
 

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

 

де ПІ, П2 – оцінки з першого та другого предметів 

 

Приймальна комісія ХНАДУ здійснює допомогу і консультування з питань вступу з 

понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 в телефонному режимі та за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/1YV_2gQszRz2T2LeGg9Ra-

JYnWidpcYRogdQKXQY434E/viewform?edit_requested=true 

 

Адреса університету: 

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, ст. метро «Пушкінська». 

 

Телефон приймальної комісії: (066) 578-44-43 

Сайт: https://fmab.khadi.kharkov.ua/abiturijentam/ 

E-mail: slavalevcenko1984@gmail.com 
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