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доповідач: Степаненко В.М. 

відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти  

в 2022 році Затвердженого Наказом МОН України 27 квітня 2022 року  

№ 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України 

від 02 травня 2022 року № 400) 
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Правила прийому до ХАІ 

Затверджені рішенням Вченої Ради ХАІ 

від 22 грудня 2021 року 

наразі є такими, що втратили чинність  
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За новим Порядком прийому Правила 

прийому затверджує ректор,  

раніше - Вчена Рада 
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При вступі для здобуття освітнього 

ступеня молодшого бакалавра, 

бакалавра  

на базі ПЗСО 
 

 

Приймаються сертифікати ЗНО 

 2019, 2020, 2021 років 

або результати НМТ 2022 року 

 
 

 

 

 25 травня 2022 



Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» 

 Вступники, як і раніше можуть подати не 

більш ніж п’ять заяв на місця державного та 

регіонального замовлення, та не більш ніж 

двадцять заяв на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб . 

  

 Вступники на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра на основі ПЗСО на місця 

державного замовлення, можуть бути 

рекомендовані або переведені на такі місця в разі 

наявності конкурсного бала більше 125 балів 

(окрім спеціальних категорій). 

 
 25 травня 2022 
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Перелік спеціальностей ОС бакалавра при вступі на які 

здобувачі освіти, що вступають на базі ПЗСО 

допускаються до участі в конкурсі, якщо їх конкурсний 

бал 140 та більше 
  

 

 081 «Право»  

 281 «Публічне управління та адміністрування» 

 292 «Міжнародні економічні відносини» 
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 Для конкурсного відбору осіб, які на основі ПЗСО вступають на 

перший курс для здобуття ОС «бакалавр» !!!БЮДЖЕТ!!!, 

зараховуються бали НМТ 2022 року або ЗНО (2019, 2020, 2021 років) з 

трьох конкурсних предметів, молодшого бакалавра - з двох 

конкурсних предметів.  

 При поданні заяви вступник !!!обов'язково!!! подає мотиваційний 

лист. За результатами перевірки мотиваційних листів вступники 

розподіляються за рейтингом в межах кожної конкурсної пропозиції. 

 Отже скільки заяв вступник подає – стільки мотиваційних листів 

він повинен написати! 

 Перелік конкурсних предметів та значення вагових коефіцієнтів, 

для вступу на навчання для здобуття ОС «бакалавр» на основі ПЗСО 

визначено МОН.  

 Перший конкурсний предмет, для вступу на навчання для 

здобуття ОС «молодший бакалавр» на основі ПЗСО (бюджет) 

українська мова, другий предмет математика або історія України (на 

вибір ЗВО). 
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 Окремі категорії вступників (квота-1, квота-2) замість 

НМТ складають у ХАІ індивідуальну усну співбесіду з 

української мови, математики та історії України за 

програмами НМТ з цих дисциплін    
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 Для конкурсного відбору осіб, які на основі ПЗСО вступають на 

перший курс для здобуття ОС «молодший бакалавр» та ОС 

«бакалавр» !!!КОНТРАКТ!!! за спеціальностями  

035 «Філологія»,                051 «Економіка»,               053 «Психологія»,               

 071 «Облік і оподаткування»,  

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,  

073 «Менеджмент»,                   075 «Маркетинг»,  

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  

081 «Право»,            121 «Інженерія програмного забезпечення»,  

122 «Комп’ютерні науки»,            123 «Комп’ютерна інженерія»,  

124 «Системний аналіз»,              125 «Кібербезпека»,  

126 «Інформаційні системи та технології»,  

281 «Публічне управління та адміністрування», 

292 «Міжнародні економічні відносини» 

Перелік конкурсних предметів та значення вагових коефіцієнтів 

визначено МОН. 

Для усіх інших спеціальностей – тільки мотиваційний лист! 

 25 травня 2022 



Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» 

Конкурсний бал для вступу на перший курс для здобуття 

ступеня молодшого бакалавра (бюджет та контракт для 

кон'юнктурних спеціальностей) на основі ПЗСО 

розраховується за формулою: 

 25 травня 2022 

КБ = 0,5·П1 + 0,5·П2 +ОУ  

Вступ на перший курс для здобуття ОС «молодший бакалавр»  

(контракт, некон'юнктурні спеціальності)  

тільки за мотиваційним листом 

П1, П2 – оцінки з першого та другого предметів (за шкалою 100 - 200); 
 

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ХАІ (за 

шкалою 0 – 10) у разі вступу на спеціальності, зазначені в Переліку 
спеціальностей, яким надається особлива підтримка.  
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Конкурсний бал для вступу на перший курс для здобуття 

ступеня бакалавра (бюджет та контракт для кон'юнктурних 

спеціальностей) на основі ПЗСО розраховується за формулою: 

 25 травня 2022 

КБ = К1·П1 + К2·П2 + К3·П3 + ОУ  

П1, П2, П3 – оцінки першого, другого та третього предметів (за шкалою 

100-200); 

К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти першого, другого та третього предметів 

визначені МОН; 
 

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ХАІ (за 
шкалою 0 – 10) у разі вступу на спеціальності, зазначені в Переліку 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка.  

Вступ на перший курс для здобуття ОС «бакалавр»  

(контракт, некон'юнктурні спеціальності)  

тільки за мотиваційним листом  
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Для вступу на здобуття ОС «бакалавра»  

на базі ОКР «молодшого спеціаліста», ОС «молодшого 

бакалавра» та ОС «фахового молодшого бакалавра» 
 

 

Приймаються сертифікати ЗНО 2019, 2020, 2021 років  

або результати НМТ 2022 року  
 

Конкурсний бал розраховується за формулою: 
 

КБ = 0,5∙П1 +0,5∙П2 , 

де П1 - оцінка ЗНО або НМТ з української мови / української мови і 

літератури,  

      П2 - оцінка ЗНО або НМТ з математики (бюджет) або будь-який предмет 

на вибір вступника (контракт).  

В ЦЬОМУ РОЦІ, !!!ВПЕРШЕ!!!, БЮДЖЕТНІ МІСЦЯ  

БУДУТЬ РОЗПОДІЛЯТЬСЯ ЗА ШИРОКИМ КОНКУРСОМ 
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Вступ для здобуття ступеня магістра на 

основі здобутого ступеня (ОКР) вищої освіти  
Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття 

ступеня магістра, на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР 

спеціаліста) в залежності від спеціальності зараховуються: 

– результати магістерського комплексного тесту (МКТ) 2022 року 

або ЄФВІ та ЄВІ (2019-2021) (спеціальність 081 «Право»); 

– результати магістерського тесту навчальної компетентності 

(МТНК) 2022 року та фаховий іспит складений у ХАІ у 2022 році 

(кон'юнктурні спеціальності); 

– результати фахового іспиту складеного у ХАІ в 2022 році (для 

усіх інших спеціальностей ХАІ). 
 

Особа може вступити до ХАІ для здобуття ступеня магістра на основі 

ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю (крім 

спеціальності 081 «Право»). 

 

 

  25 травня 2022 
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Конкурсний бал для вступу на перший курс для здобуття 

ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР 

спеціаліста) спеціальність 081 «Право» розраховується за 

формулою: 
 

КБ = 0,3∙П1 + 0,7∙П2, 
де  

     П1 – оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або 

індивідуальної усної співбесіди) з іноземної мови або єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (за шкалою від 100 до 200 балів);  

     П2 – оцінка блоку магістерського комплексного тесту (або 

індивідуальної усної співбесіди) з права або єдиного вступного фахового 

випробування 2019-2021 років (за шкалою від 100 до 200 балів). 
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051 «Економіка» 

053 «Психологія» 

071 «Облік і оподаткування» 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

073 «Менеджмент» 

075 «Маркетинг» 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

281 «Публічне управління та адміністрування» 

Для вступу на навчання для здобуття ОС «магістр» 

на основі здобутого ступеня вищої освіти за 

кон'юнктурними спеціальностями – МТНК+ФІ 

Друга вища освіта – замість МТНК можна складати індивідуальну усну 

співбесіду з іноземної мови у ХАІ  
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Конкурсний бал для вступу на перший курс для здобуття 

ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР 

спеціаліста) для цих спеціальностей розраховується за 

формулою: 
 

КБ = 0,5∙П1 + 0,5∙П2, 
де  

     П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови) (за шкалою від 100 до 200 

балів); 

     П2 - оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів).  
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Конкурсний бал для вступу на перший курс для здобуття 

ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР 

спеціаліста) для усіх інших спеціальностей розраховується за 

формулою: 
 

КБ = П1, 
де П1 -  оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів). 
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  ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
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