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ПРАВИЛ ПРИЙОМУ 

до бакалаврату НТУ «ХПІ» 2018

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 01.



Організацію прийому до НТУ «ХПІ» 

та його структурних підрозділів здійснює 
приймальна комісія

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



! - як на денну, так і на заочну форму навчання

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



В паперовій формі подають заяви лише 
особи, які:

▪ мають право на вступ за співбесідою;

▪ мають право на вступ за вступними іспитами та/або
квотою 1;

▪ мають атестат старого зразка;

▪ подають іноземний документ про освіту;

▪ мають розбіжності у документах в прізвищі, імені, даті 
народження тощо

Всі інші категорії вступників (скорочена форма, старші 
курси, 5 курс) подають заяви тільки в паперовій формі

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



Вступники до бакалаврату на базі ПЗСО  
можуть подати

7 заяв на 4 спеціальності

до будь-якої кількості університетів

Кількість заяв на контракт не обмежується

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



Приймаються сертифікати ЗНО 2016, 
2017 та 2018 років 

Оцінки з іноземної мови - лише з 
сертифікатів  2018 року 

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



Конкурс для вступу до бакалаврату на базі ПЗСО 
проводиться за кожною спеціальністю в межах 
всієї України (широкий конкурс)

Для спеціальностей галузей знань
14 «Електрична інженерія», 17 Електроніка та 
телекомунікації» широкий конкурс проводиться 
за галузями

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018

Шифр 

галузі 

Галузь знань Код 

спеціальності 

Найменування спеціальності 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 

052 Політологія 

053 Психологія 

054 Соціологія 

12 Інформаційні 

технології 

121 Інженерія програмного забезпечення 

122 Комп’ютерні науки 

123 Комп’ютерна інженерія 

124 Системний аналіз 

125 Кібербезпека 

126 Інформаційні системи та технології 

14 Електрична 

інженерія 

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

142 Енергетичне машинобудування 

144 Теплоенергетика 

145 Гідроенергетика 

 

Приклад структури галузей знань і спеціальностей



КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО
Конкурсні предмети закріплені за спеціальностями в
Умовах прийому до закладів вищої освіти

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018

Приклад конкурсних предметів для вступу на бюджет

Перший предмет: «українська мова та література»



Конкурс в університеті здійснюється за 
конкурсними пропозиціями, які 
відповідають спеціалізаціям

Для кожної конкурсної пропозиції
встановлюється максимальний обсяг 
державного замовлення

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



Приклад спеціалізацій, предметів та коефіцієнтів ЗНО

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



Формула конкурсного балу:  

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А

де П1, П2 – оцінка з першого та другого предметів,

П3 – оцінка з третього предмету або творчого конкурсу,

А – середній бал атестата,

вагові коефіцієнти:

К1, К2, К3 - не менше 0.2 кожний, К4 не більше 0.1

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



Університет проводить ОЛІМПІАДИ

для абітурієнтів, які вступають на спеціальності, 
яким надається особлива підтримка
Олімпіади проходять у два тури: дистанційний та 
очний 

До очного туру допускаються учасники, які набрали 
не менше 75 % балів у дистанційному турі

Учасникам, які набрали в очному турі не менше 90 
% балів нараховується до 20 додаткових балів з
одного конкурсного предмету

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



Мають право на зарахування за співбесідою:

- Особи, визнані інвалідами війни,

- Чорнобильці – відмінники,

- Інваліди, які неспроможні відвідувати  університет

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



Мають право складати вступні іспити

замість ЗНО:

• учасники бойових дій, у тому числі ті, які проходять військову 

службу (крім військовослужбовців строкової служби);

• особи, звільнені з військової служби після 30 листопада 2017 

року

•діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи 

з їх числа; 

•особи, які мають відповідні захворювання (сумісний наказ 

МОН та МОЗ 2016 року);

•громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну 

середню освіту за кордоном (тільки на контракт)

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



Мають право переведення на місця держзамовлення, які 
залишились вакантними (у разі, якщо не отримували 
рекомендації на бюджет):

• особи, що мали право на зарахування за квотою-1, але не пройшли 
за конкурсом;

• діти з сімей загиблих військовослужбовців:

• інваліди І та ІІ групи, діти-інваліди до 18 років;

• діти учасників бойових дій;

• діти шахтарів, що мають не менш 15 років стажу;

• внутрішньо переміщені особи;

• всі вступники на спеціальності, яким надається особлива підтримка

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



Проведення вступних випробувань покладається на 

приймальну комісію та відповідні інститути і 

факультети 

Для проведення вступних випробувань в НТУ ХПІ”

створюються предметні, фахові та фахово-

атестаційні комісіїПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



Для вступників на 1 курс на основі ПЗСО 

встановлюються квоти:

Квота 1: Для прийому вступників, що мають право на 

вступ на основі вступних іспитів

Квота 2: Для осіб, які проживають на тимчасово окупованій 

території України (для уповноважених навчальних закладів)

Квота 3: частина держзамовлення, наданого за кошти 

місцевого бюджету, яка може бути використана для прийому 

осіб, які здобули освіту в навчальних закладах на території 

відповідного регіону

Квота для іноземців

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



Зарахування на держбюджет в
НТУ «ХПІ» здійснюється в порядку пріоритету:

- мають право вступу за співбесідою, 

- мають право на зарахування за квотами

- за загальним конкурсом

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ЗАЯВ та ДОКУМЕНТІВ:

- на основі сертифікатів ЗНО

З 12 по 26 липня

- на основі вступних іспитів або співбесіди

З 12 по 20 липня

Для вступу на 1 курс денної форми 

навчання

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ:

- зі спортивних нормативів:

з 14 по 26 липня

- з конкурсних дисциплін:

з 21 по 26 липня

СПІВБЕСІДИ:

з 21 по 23 липня

Вступ на 1 курс денної форми 

навчання в НТУ “ХПІ”
(продовження)

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



Рейтинговий список вступників із зазначенням 

рекомендованих оприлюднюється

1 серпня

Вступники, які рекомендовані до зарахування на 

бюджет, повинні надати оригінали документів 

до 18:00 6 серпня

На контракт – до 24 вересня

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



ЗАРАХУВАННЯ на бюджет:

не пізніше 12-00 7 серпня

ЗАРАХУВАННЯ на контракт:

до 25 вересня

ПЕРЕВЕДЕННЯ на вакантні місця зарахованих 

на контракт:

до 18 серпня

Вступ на 1 курс денної форми 
навчання в НТУ “ХПІ”

(продовження)

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



Прийом заяв 
на бюджет на основі ЗНО: з 12 по 26 липня
на бюджет за вступними іспитами: з 12 по 20 липня
на контракт: з 12 липня до 10 серпня

Вступні іспити
на бюджет: з 21 по 26 липня
на контракт: з 15 по 21 серпня

Зарахування
на бюджет: до 7 серпня
на контракт: до 24 серпня

Для вступу на 1 курс заочної форми 

навчання в НТУ “ХПІ”

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



Вступ на старші курси (2 – 4 курс) або

на 1 курс скороченої форми навчання

відбувається за результатами фахових

вступних випробувань в НТУ «ХПІ»

Зарахування на бюджет на старші курси або

на скорочену форму навчання
відбувається за умови вступу 
на споріднену в межах галузі спеціальність або на 
спеціальності, яким надається особлива підтримка

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



ДЛЯ ВСТУПУ НА СТАРШІ КУРСИ та СКОРОЧЕНУ ФОРМУ:

ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ (бюджет, контракт):

з  12 до 24 липня

ФАХОВІ ВИПРОБУВАННЯ:

З 25 до 31 липня

ЗАРАХУВАННЯ на бюджет:

до  7  серпня

ЗАРАХУВАННЯ на контракт:

до 25 вересня

ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



ПРАВИЛА 
ПРИЙОМУ 

2018



10 ПОМИЛОК 
АБІТУРІЄНТІВ 

2017 РОКУ
02.



10 ПОМИЛОК 
АБІТУРІЄНТІВ 

2017 РОКУ
-

аналіз
вступної
кампанії

Здавав тільки 3 «ЗНО»

#1



10 ПОМИЛОК 
АБІТУРІЄНТІВ 

2017 РОКУ
-

аналіз
вступної
кампанії

Погано вивчив конкурсні
пропозиції ВНЗ, умови

прийому

#2



10 ПОМИЛОК 
АБІТУРІЄНТІВ 

2017 РОКУ
-

аналіз
вступної
кампанії

Не врахував вагові
коефіцієнти при 

проставленні пріоритетів

#3



10 ПОМИЛОК 
АБІТУРІЄНТІВ 

2017 РОКУ
-

аналіз
вступної
кампанії

використав НЕ всі
пріоритети

#4



10 ПОМИЛОК 
АБІТУРІЄНТІВ 

2017 РОКУ
-

аналіз
вступної
кампанії

Використав всі пріоритети 
на контрактну форму

навчання

#5



10 ПОМИЛОК 
АБІТУРІЄНТІВ 

2017 РОКУ
-

аналіз
вступної
кампанії

Не прорахував "стратегію" 
проставлення пріоритетів

#6



10 ПОМИЛОК 
АБІТУРІЄНТІВ 

2017 РОКУ
-

аналіз
вступної
кампанії

Не виконав умови для 
зарахування на бюджет

#7



10 ПОМИЛОК 
АБІТУРІЄНТІВ 

2017 РОКУ
-

аналіз
вступної
кампанії

Конфлікт інтересів
з батьками

#8



10 ПОМИЛОК 
АБІТУРІЄНТІВ 

2017 РОКУ
-

аналіз
вступної
кампанії

Не врахував географічне
розташування ВНЗ

#9



10 ПОМИЛОК 
АБІТУРІЄНТІВ 

2017 РОКУ
-

аналіз
вступної
кампанії

Не серйозно поставився до 
вступної кампанії !?!

#10



ЕТАПИ 

ВСТУПНОЇ 

КАМПАНІЇ 

2018

03.



ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання на основі ПЗСО*

Етапи вступної кампанії
Денна 
форма 

навчання

Заочна форма 
навчання

Подача заяв
Реєстрація електронних 
кабінетів вступників

02 липня

Початок прийому заяв та 
документів

12 липня

Закінчення прийому заяв 
для вступників, які 
вступають на основі 
співбесіди, вступних іспитів 
або творчих конкурсів

20 липня о 1800

Закінчення прийому заяв 
для вступників, які 
вступають тільки на основі 
сертифікатів ЄВІ (ЗНО)

26 липня 
о 1800

1) за держ. зам. –
26 липня о 1800

2) за кошти фіз. та/або 
юр. осіб –

10 серпня о 1800

*ПЗСО – повна загальна середня освіта

ЕТАПИ 
ВСТУПНОЇ 
КАМПАНІЇ 

2018



ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання на основі ПЗСО*

Етапи вступної кампанії
Денна 
форма 

навчання

Заочна форма 
навчання

Творчі конкурси, вступні іспити, співбесіди
Проведення творчих 
конкурсів

14 – 26 
липня

–

Проведення вступних іспитів
21 – 26 
липня

1) за держ. зам. –
21 – 26 липня

2) за кошти фіз. та/або 
юр. осіб –

15 – 21 серпня

Проведення співбесід
21 – 23 
липня

1) за держ. зам. –
21 – 23 липня

2) за кошти фіз. та/або 
юр. осіб –

15 – 21 серпня

*ПЗСО – повна загальна середня освіта

ЕТАПИ 
ВСТУПНОЇ 
КАМПАНІЇ 

2018



ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання на основі ПЗСО*

Етапи вступної кампанії
Денна 
форма 

навчання

Заочна форма 
навчання

Рейтингові списки та зарахування
Оприлюднення списків 
вступників, рекомендованих до 
зарахування за результатами 
співбесіди

24 липня о 1200

Виконання вимог до зарахування 
на місця державного замовлення 
вступниками після проходження 
співбесіди, а також надання ними 
письмової заяви про анулювання 
заяв на інші місця державного 
замовлення

25 липня до 1800

*ПЗСО – повна загальна середня освіта

ЕТАПИ 
ВСТУПНОЇ 
КАМПАНІЇ 

2018



ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання на основі ПЗСО*

Етапи вступної кампанії
Денна 
форма 

навчання

Заочна форма 
навчання

Рейтингові списки та зарахування
Зарахування вступників, які 
проходили співбесіду

26 липня до 1200

Оприлюднення списку 
рекомендованих до зарахування 
вступників, що проходили ЄВІ 
(ЗНО)

01 серпня

Виконання вимог до зарахування 
на місця державного замовлення 
вступниками, що проходили ЄВІ 
(ЗНО)

06 серпня до 1800

*ПЗСО – повна загальна середня освіта

ЕТАПИ 
ВСТУПНОЇ 
КАМПАНІЇ 

2018



ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання на основі ПЗСО

Етапи вступної 
кампанії

Денна форма 
навчання

Заочна форма 
навчання

Рейтингові списки та зарахування

Зарахування 
вступників 

1) за держ. зам. – 07 
серпня до 1200

2) за кошти фіз. 
та/або юр. осіб – до 
25 вересня

1) за держ. зам. –
07 серпня до 1200

2) за кошти фіз. та/або 
юр. осіб –
до 24 серпня

Переведення на 
вакантні місця 
державного 
замовлення осіб, які 
зараховані на 
навчання за кошти 
фіз. та/або юр. осіб

до 18 серпня

*ПЗСО – повна загальна середня освіта
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ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання на основі окр 

молодшого спеціаліста

Етапи вступної кампанії
Денна форма 

навчання
Заочна форма 

навчання

Початок прийому заяв та 
документів

12 липня

Закінчення прийому заяв та 
документів

24 липня о 1800

Проведення фахових 
вступних випробувань

25 – 31 липня

Зарахування вступників

1) за держ. зам. –
07 серпня до 1200

2) за кошти фіз. 
та/або юр. осіб –

до 25 вересня

до 25 вересня
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ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання для здобуття 

ступеня магістра за всіма ф.н.

Етапи вступної 
кампанії

Всі спеціальності, 
крім 051 

«Економіка», 
053 «Психологія», 
054 «Соціологія», 

064 «Журналістика»

За спеціальностями 
051 «Економіка», 
053 «Психологія», 
054 «Соціологія», 

064 «Журналістика»

Реєстрація для 
складання ЄВІ з 
іноземної мови

–
14 травня –
05 червня

Початок прийому 
заяв та документів

11 червня 02 липня

Закінчення 
прийому заяв та 
документів

1) за держ. зам. –
09 серпня

2) за кошти фіз. 
та/або юр. осіб –

10 вересня

1) для осіб, які 
проходять вступні 
іспити – 09 липня
2) для осіб, які 
проходять ЄВІ (ЗНО) –
26 липня
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ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання для здобуття 

ступеня магістра за всіма ф.н.

Етапи вступної 
кампанії

Всі спеціальності, крім
051 «Економіка», 
053 «Психологія», 
054 «Соціологія», 

064 «Журналістика»

За спеціальностями 
051 «Економіка», 
053 «Психологія», 
054 «Соціологія», 

064 «Журналістика»

Проведення ЄВІ 
(ЗНО) з іноземної 
мови

–

1) основний –
11 липня

2) додатковий 
встановить УЦОЯО

Проведення 
фахових вступних 
випробувань

1) основні
18 червня – 10 серпня
2) додаткові  30 серпня 
та 14 вересня

02 – 29 липня

Проведення
вступного іспиту з 
іноземної мови

1) основні
18 червня – 10 вересня
2) додаткові  29 серпня 
та 13 вересня

–
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Етапи вступної 
кампанії

Всі спеціальності, 
крім 051 

«Економіка», 
053 «Психологія», 
054 «Соціологія», 

064 «Журналістика»

За спеціальностями 
051 «Економіка», 
053 «Психологія», 
054 «Соціологія», 

064 «Журналістика»

Оприлюднення 
списку 
рекомендованих до 
зарахування 
вступників за держ. 
зам. 

до 13 серпня

Зарахування 
вступників

1) за держ. зам. – до 1200 20 серпня

2) за кошти фіз. 
та/або юр. осіб  – до 18 вересня

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання для здобуття 

ступеня магістра за всіма ф.н.
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Дякуємо за увагу!

НТУ «ХПІ», У2, 
ауд.106
вул. Кирпичова, 2,
Харків, 61002

Адреса

+380 (57) 707-66-34

Телефон

vstup.kpi.kharkov.ua
facebook.com/ntu.xpi
t.me/vstuphpi

Ми Online


