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Вступ на спеціальності:

Освітні, педагогічні науки
Фізична культура і спорт
Філологія
Психологія
Соціологія
Соціальне забезпечення
Публічне управління та адміністрування

МАГІСТРАТУРА – ВСТУП 2022
(ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА)
Нова термінологія вступної кампанії до
магістратури в 2022 р:
Магістерський тест навчальної
компетентності (МТНК) – форма вступного
випробування, яке здійснюється Українським
центром оцінювання якості освіти відповідно
до законодавства. У випадку вступу за
спеціальними умовами або на «Другу вищу
освіту» замінюється на індивідуальну усну
співбесіду з іноземної мови за програмою ЄВІ.
Індивідуальна усна співбесіда з іноземної
мови– форма вступного випробування, яка
передбачає оцінювання підготовленості
(оцінювання знань, умінь та навичок)
вступника, за результатами якої
виставляється оцінки за шкалою 100-200 (з
кроком в один бал) або ухвалюється рішення
про негативну оцінку вступника
(«незадовільно»). Здійснюється закладом
вищої освіти.
Мотиваційний лист – викладена вступником
письмово у довільній формі інформація про
його особисту зацікавленість у вступі на
певну освітню програму (спеціальність,
заклад освіти) та відповідні очікування,
досягнення у навчанні та інших видах
діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до
якого у разі необхідності вступником може
бути додано (у тому числі в електронній
формі) матеріали, що підтверджують
викладену в листі інформацію.
Докладніше про всі спеціальності Інститут соціальногуманітарних технологій (СГТ) НТУ «ХПІ»:
http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/structure/sht/

Основні етапи вступу на магістратуру:
Реєстрація для складання МТНК – з 27 червня до
18:00 18 липня
Основна сесія МТНК – з 10 до 17 серпня, додаткова
– з 7 до 10 вересня.
Реєстрація електронних кабінетів – з 1 серпня.
Подання заяв для вступу розпочинається 16 серпня
та завершується:
 23 серпня – для осіб, які вступають на
основі індивідуальної усної співбесіди
замість МТНК.
 15 вересня – для осіб, які вступають на
основі результатів МТНК або тільки
фахового іспиту в закладі освіти.
Вступні випробування:
 фахові іспити – з 17 серпня до 16 вересня.
 індивідуальні усні співбесіди з іноземної
мови (для спеціальних умов вступу та другої
вищої освіти) – з 25 серпня до 31 серпня.
Оприлюднення рейтингових списків на бюджет –
не пізніше 20 вересня.
Підтвердження бажання навчатись на бюджеті – до
18:00 24 вересня.
Зарахування:
 бюджет – 25 вересня.
 контракт – визначається правилами
прийому закладу, але не пізніше 30
листопада.
Переведення на вакантні місця – до 10 жовтня.
Посилання на всі офіційні
ресурси та групи ХПІ:
http://go.kpi.kharkov.ua/

Гаряча лінія СГТ НТУ «ХПІ»:
+38(095)315-91-08
+38(066)028-03-71
(Телефон, Telegram, Viber)

Вступ до Магістратури на основі Бакалавр
по групам спеціальностей
(До всіх зазначених випробувань додається мотиваційний лист)
Всі спеціальності окрім кон’юнктурних
(магістратура)

Кон’юнктурні спеціальності (магістратура)

Вступ на бюджет за показниками:
Фаховий іспит
(внутрішній конкурс в НТУ «ХПІ»)

Вступ на бюджет за показниками:
МТНК та Фаховий іспит
або
Індивідуальна усна співбесіда та Фаховий
іспит (тільки для спеціальних умов вступу)
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Вступ на контракт за показниками:
Фаховий іспит
або
Мотиваційний лист
(за рішенням вступника)
Освітні, педагогічні науки
Фізична культура і спорт
Філологія
Соціальне забезпечення

Вступ на контракт за показниками:
МТНК та Фаховий іспит
або
Індивідуальна усна співбесіда та Фаховий
іспит (тільки для спеціальних умов вступу)
053
Психологія
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Соціологія
281
Публічне управління та
адміністрування

Формула розрахунку конкурсного балу та коефіцієнти:
Вступ до Магістратури на основі Бакалавра
Вступ на спеціальності окрім
кон’юнктурних (магістратура):

Вступ на кон’юнктурні спеціальності
(магістратура):

Конкурсний бал (КБ) = П1,

Конкурсний бал (КБ) = 0.5 × П1 + 0.5 × П2,

де
П1 – оцінка фахового іспиту
(у разі конкурсного відбору за результатами
фахового іспиту на бюджет/контракт)

де
П1 - оцінка магістерського тесту навчальної
компетентності (або індивідуальної усної
співбесіди з іноземної мови для спеціальних
умов вступу або для «Другої вищої освіти») (за
шкалою від 100 до 200 балів),
П2 - оцінка фахового іспиту (за шкалою від
100 до 200 балів).

або при вступі тільки на контракт без
фахового іспиту, а лише за Мотиваційним
листом (за рішенням вступника)

Вступ до Магістратури на основі Спеціаліста/Магістра
«Друга вища освіта» (тільки на контракт)
(До всіх зазначених випробувань додається мотиваційний лист)
Вступ на спеціальності:
Всі спеціальності окрім кон’юнктурних
(магістратура)

Кон’юнктурні спеціальності (магістратура)

Докладніше про всі спеціальності Інститут соціальногуманітарних технологій (СГТ) НТУ «ХПІ»:
http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/structure/sht/

Вступ за показниками:
Фаховий іспит
або
Мотиваційний лист
(за рішенням вступника)
МТНК та Фаховий іспит
або
Індивідуальна усна співбесіда та Фаховий
іспит
(за рішенням вступника)
Посилання на всі офіційні
ресурси та групи ХПІ:
http://go.kpi.kharkov.ua/

Гаряча лінія СГТ НТУ «ХПІ»:
+38(095)315-91-08
+38(066)028-03-71
(Телефон, Telegram, Viber)

