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ЗНО 2022



ОСОБЛИВОСТІ ЗНО 2022



ЗНО з математики 2022



ВСТУПНА КАМПАНІЯ
2022: параметри (ПЗСО)

- 5 заяв на бюджет на основі ПЗСО

- 10 днів для подачі заяв 
(з 14.07 по 23.07.2021р.) 

- Мінімальний конкурсний бал на бюджет на 
бакалавра на основі ПЗСО – 125

- Подання заяв на контракт – до 30 заяв

- Приймаються сертифікати ЗНО за 2019-2022рр



Перелік предметів ЗНО для вступу на відкриту конкурсну пропозицію 

ВСТУПНА КАМПАНІЯ
2022: параметри (ПЗСО)

Спеціальність Перший Другий Третій (на вибір)

275.03 Транспортні технології 
(на автомобільному транспорті)

Українська 
мова

Математика
Іноземна мова або біологія, або

географія, або історія України, 

або фізика, або хімія

015.32 Професійна освіта. Електроніка, 
метрологія та радіотелекомунікації
015.38 Професійна освіта. Транспорт
274 Автомобільний транспорт

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування 
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
132 Матеріалознавство
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій

101 Екологія Біологія
Іноземна мова або математика, або географія, 

або історія України, або фізика, або хімія

051 Економіка
Українська 

мова і 
література

Математика

Іноземна мова або біологія, або

географія, або історія України, або

фізика, або хімія

071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність



Факультет 
транспортних систем

275.03 Транспортні технології 
(на автомобільному транспорті)

015.32 Професійна освіта. Електроніка, 
метрологія та радіотелекомунікації

015.38 Професійна освіта. 
Транспорт

250 ліцензійний обсяг
52 бюджетних місць для випускників 
гімназій, ліцеїв та шкіл!
35 бюджетних місць для випускників 
коледжів!
45 бюджетних місць в магістратуру!

Можливе працевлаштування за напрямками:

● Організація міжнародних перевезень

● Створення і керування автоматизованими

системами управління на транспорті

● Логістичне управління

● Експертиза ДТП

● Митне оформлення/декларування

● Аудит безпеки дорожнього руху

● Транспортне планування міст

● Комп’ютерне моделювання потоків/процесів

● Організація пасажирських/вантажних

перевезень

● Створення та обслуговування

інтелектуальних систем управління

● Коуч, тьютор, ментор, інструктор в 

транспортних системах та технологіях

● Викладач-науковець навчального закладу

60 ліцензійний обсяг
11 бюджетних місць для випускників 
гімназій, ліцеїв та шкіл!
5 бюджетних місць для випускників 
коледжів!
14 бюджетних місць в магістратуру!



Для вступу на перший курс для здобуття 

ступеня бакалавра на основі ПЗСО

Конкурсний бал 

(КБ)= К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*А+К5*ОУ

Коефіцієнти: К1=0,45; К2=0,2; К3=0,2; К4=0,1; 

К5=0,05;

Додаткові 20 балів до результату ЗНО

ОЛІМПІАДА

Додаткові 10 балів до 

конкурсного балу

ПІДКУРСИ



ХНАДУ створює 

консультаційний центр 

при приймальній комісії для 

надання допомоги вступникам при 

подачі заяв в електронній формі



ВАЖЛИВО !!!

- Вступник має право зареєструватися на тестування за  

5 предметами!

- Підготовчі курси ХНАДУ додають до конкурсного балу 

+10 балів!

- Для вступу до закладів вищої освіти –

«МАТЕМАТИКА», а не «математика (рівень стандарт)»!

- У 2022 році приймаються сертифікати ЗНО 2019-2022 рр

- Учасникам Всеукраїнської олімпіади ХНАДУ 

додають + 20 балів до одного з предметів ЗНО

- Заяви з пріоритетністю 1 та 2 на окремі спеціальності 

отримують додаткові бали



Контакти

приймальної комісії

Тел. +38 (057) 700-38-64

E - mail : abitur@khadi.kharkov.ua

Птиця Геннадій Григорович

Тел. +38 (050) 633-58-93

E - mail : gennadij.ptitsa@ukr.net



м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 

25 (ст. метро «Пушкінська»)

Приймальна комісія: тел.: +38 050-633-58-93

Деканат факультету 

транспортних систем: тел.: +38 096-508-54-14


