Додаток 9
до Правил прийому до Університету
Правила прийому
на навчання за освітнім ступенем магістра
у Харківському національному університеті Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба у 2021 році
І. Вимоги до рівня освіти вступників
1. На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за галузями
знань “Інформаційні технології” (спеціальність “Інформаційні системи та
технології”), “Електрична інженерія” (спеціальність “Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка”), “Автоматизація та приладобудування”
(спеціальність “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”),
“Електроніка та телекомунікації” (спеціальностями: “Телекомунікації та
радіотехніка”, “Авіоніка”), “Транспорт” (спеціальність “Авіаційний
транспорт”), “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного
кордону” (спеціальностями: “Військове управління (за видами збройних
сил)”, “Забезпечення військ (сил)”, “Озброєння та військова техніка”),
(додаток 1 до цих Правил прийому) приймаються курсанти Університету, які
успішно склали атестацію, здобули ступінь бакалавра за відповідними
(співставленими за новим Переліком галузей знань та спеціальностей)
спеціальностями в рік вступу та успішно пройшли конкурсний відбір на
навчання для здобуття освітнього ступеню “магістр”.
ІІ. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання
1.
Зарахування на навчання курсантів для здобуття освітнього
ступеню магістра на основі освітнього ступеня бакалавр проводиться в такі
строки:
для підготовки громадян для проходження військової служби за
контрактом на посадах осіб офіцерського складу у Збройних Силах України
за держзамовленням
Денна форма навчання
Етапи вступної компанії
вступники з числа курсантів
на основі базової вищої освіти
Строки проведення університетом
20- 24 лютого
фахових вступних випробувань
2021 року
Термін
оприлюднення
25 лютого 2021 року
рейтингового списку вступників
Терміни зарахування вступників
25 лютого 2021 року
ІІІ. Організація зарахування
1. Зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеню “магістр”
здійснюється за рейтингом приймальною комісією університету за

відповідними освітніми програмами (спеціальностями).
2. 1. Для конкурсного відбору курсантів, які вступають до Університету
на основі здобутого освітнього ступеня бакалавр для здобуття ступеня
магістр за спеціальностями 123 “Комп′ютерна технології”, 126 “Інформаційні
системи та технології”, 141 “Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка”, 151 “Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані
технології”, 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”, 172
Телекомунікація та радіотехніка, 173 “Авіоніка”, 272 “Авіаційний
транспорт”, конкурсний бал визначається формулою:
Конкурсний бал (КБ) = (П1 + П2 + П3)х2,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка
з фахового вступного випробування, П3 – середній бал додатку до диплома
бакалавра.
2. 2. Для конкурсного відбору курсантів, які вступають до Університету
на основі здобутого освітнього ступеня бакалавр для здобуття ступеня
магістр за спеціальностями 253 “Військове управління (за видами збройних
сил)”, 254 “Забезпечення військ (сил)”, 255 “Озброєння та військова техніка”,
конкурсний бал визначається формулою:
Конкурсний бал (КБ) = (П1 + П2 + П3)х2,
де П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка з
фахового вступного випробування, П3 – середній бал додатку до диплома
бакалавра.
3. Додаткові бали (10 балів) за навчальні та наукові досягнення (далі –
додаткові бали) можуть бути нараховані таким категоріям вступників:
 переможцям або призерам міжнародної студентської олімпіади з
фаху;
 переможцям або призерам ІІ етапу всеукраїнських студентських
олімпіад МОН України з фаху.
Перелік олімпіад затверджується на засіданні Приймальної комісії та
оприлюднюється на офіційному сайті Університету.
Додаткові бали нараховуються тільки за одне досягнення.
ІV. Наказ про зарахування
1. Накази про зарахування на навчання видаються начальником
Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба на підставі рішення Приймальної комісії.
2. Зарахування вступників до університету для здобуття ступеня магістра
здійснюється у строки, передбачені розділом 2 додатку 9 цих Правил прийому.
Заступник начальника університету
з навчальної роботи
полковник
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