
Kharkiv National Automobile and Highway University 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

ВСТУП 2023 



Автомобільний 

Дорожньо-будівельний Механічний 

Управління та бізнесу 

Транспортних систем 

Центр освітніх 
послуг 

Факультет підготовки 
іноземних громадян 

Факультети ХНАДУ 

Аспірантура. 
Докторантура 

http://af.khadi.kharkov.ua/fakultet.html
http://rcf.khadi.kharkov.ua/fakultet.html
http://rcf.khadi.kharkov.ua/fakultet.html
http://rcf.khadi.kharkov.ua/fakultet.html
http://mf.khadi.kharkov.ua/fakultet.html
http://fmab.khadi.kharkov.ua/fakultet.html
http://fts.khadi.kharkov.ua/fakultet.html
http://cdl.khadi.kharkov.ua/fakultet.html
http://ce-ipe.khadi.kharkov.ua/cpk-ta-ipo.html
http://ce-ipe.khadi.kharkov.ua/cpk-ta-ipo.html


Обсяги прийому до ХНАДУ у 2023 році на основі ПЗСО 



НМТ 2023 

Тестові завдання укладуть згідно з програмами ЗНО з 
відповідних предметів. 

НМТ міститиме 3 предмети 
   обов’язкові                                                                 на вибір  

 два предмети  один з п’яти предметів 

Тестування триватиме 180 хвилин.  

ПРОЄКТ 



СКЛАД ЗАВДАНЬ НМТ 2023 



ОСОБЛИВОСТІ НМТ 2023 

   У 2023 році не передбачається використання середнього бала документа про раніше 

здобуту освіту. 

 

   НМТ може бути проведено в Україні та за кордоном. 

 

   Таблиці переведення тестових балів НМТ 2023 у шкалу 100-200 будуть оприлюднені 

заздалегідь. 

 

   Вступники на спеціальності, для яких передбачено творчий конкурс, будуть вступати 

за результатами НМТ та творчого конкурсу. 

 

   Галузеві та регіональні коефіцієнти передбачається зберегти. 

 

   Без НМТ можна буде вступити на контракт на спеціальності, яким надається 

особлива підтримка (13 спеціальностей в ХНАДУ).  

 

   Коефіцієнти до оцінок з різних предметів, які використовуватимуть під час 

формування конкурсного бала, будуть затверджені в Порядку прийому.  



У Вас є унікальна можливість прокачати свої 

навички, прийнявши участь у безкоштовному 

пробному тестуванні! 

Для цього необхідно зареєструватись, 

заповнивши анкету, яка представлена у посиланні 

та чекати на відповідь з датою, часом та 

посиланням на тести. 

https://forms.gle/wCveQ1dSaVf3Z2uWA 

Проходження тестів доступне з 08.02.2023 до 28.02.2023 



ОСОБЛИВІСТЬ ВСТУПУ 2023 



ВСТУПНА КАМПАНІЯ 
2023: параметри (ПЗСО) 

- 5 заяв на бюджет 

- до 20 заяв всього (бюджет+контракт)  

- подання заяв (заплановано на липень 2023р.)  

- мінімальний конкурсний бал на бюджет – 130 

- приймаються  

 результати НМТ 2023 та 2022 років 

 сертифікати ЗНО за 2020-2021 років 

- заяви з пріоритетністю 1 та 2 отримують додаткові бали – 

галузевий коефіцієнт – 1,02 

- регіональний коефіцієнт – ???? 

- підготовчі курси ХНАДУ додають до конкурсного балу +10 балів! 



Для вступу на перший курс для здобуття 

ступеня бакалавра на основі ПЗСО 

  

Конкурсний бал при поданні результатів НМТ 

(КБ)= (К1*П1+К2*П2+К3*П3+ОУ)*РК*ГК 

  

 

 

 

Додаткові 10 балів до 

конкурсного балу 

ПІДКУРСИ 

????? 
для Харківської області 

1,02 
для заяв з 

пріоритетом 1 або 2 



Основні корисні ресурси вступної кампанії 2023 

https://vstup.edbo.gov.ua/ 
Створення та використання 

електронного кабінету вступника 

https://www.khadi.kharkov.ua/abiturients/ 

Підготовка до ВСТУПУ 

https://www.khadi.kharkov.ua/abiturients/
motivaciinii-list/ 

Вимоги та приклади мотиваційного листа 



Ми у соціальних мережах 

khnaduuniversity https://t.me/khnahu 



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

Контакти приймальної комісії 

E - mail : abitur@khadi.kharkov.ua 

Птиця Геннадій Григорович, відповідальний секретар 

приймальної комісії 

      +38 (050) 633-58-93 

Ковцур Катерина Григорівна, заступник 

відповідального секретаря приймальної комісії 

      +38 (050) 772-19-19   

Мордовцев Олександр Сергійович, заступник 

відповідального секретаря приймальної комісії 

      +38 (050) 401-14-79   

Саркісян Гор Саркісович, заступник  

відповідального секретаря приймальної комісії   

      +38 (050) 148-73-55 

Орел Олександр Володимирович, заступник 

відповідального секретаря приймальної комісії   

      +38 (091) 609-98-90 

Шеїн Віталій Сергійович, заступник  

відповідального секретаря приймальної комісії 

     +38 (095) 187-12-23   


