
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

ПРАВИЛ ПРИЙОМУ 

НТУ «ХПІ» В 2021 РОЦІ



Організацію прийому до           

НТУ «ХПІ» та його 

структурних підрозділів 

здійснює 

Приймальна комісія



БАКАЛАВРАТ



Вступники для здобуття 

ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої 

освіти (ПЗСО)

подають заяви тільки в 

електронній формі

як на денну, так і на заочну 

форми навчання (в т. ч. 

абітурієнти за квотою-1)



КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО

Конкурсні предмети для бюджетних КП

закріплені за спеціальностями в Умовах 

прийому до закладів вищої освіти 2021 

року.

Конкурсні предмети для небюджетних КП 

закріплені в Правилах прийому НТУ «ХПІ» 

2021 року.



В паперовій формі подають заяви 

лише особи, які:
▪ мають право на вступ за співбесідою або квотою-2;

▪ для реалізації права на повторне безоплатне здобуття 

освіти;

▪ подають іноземний документ про освіту;

▪ у разі подання документів іноземцями та особами без 

громадянства;

▪ мають розбіжності у документах в прізвищі, імені, даті 

народження тощо;

▪ у разі подання заяви після завершення строків роботи

електронних кабінетів;

▪ Для реалізації права на нарахування додаткових балів

призерам та переможцям чемпіонатів Європи, Світу з 

олімпійських видів спорту для вступу на 

спеціальність 017 Фізична культура і спорт;

▪ у разі технічної неможливості створення кабінету або 

подання заяви.



УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО 

НАВЧАННЯ

Особи, які подали заяви в паперовій або в

електронній формі та беруть участь у конкурсному

відборі на місця державного та регіонального

замовлення, після прийняття приймальною комісією

рішення про рекомендування до зарахування повинні

укласти договір про навчання між закладом вищої

освіти та вступником (за участі батьків або законних

представників - для неповнолітніх вступників).



Вступники до бакалаврату на 

базі ПЗСО  можуть подати

5 заяв на бюджет

на будь-які спеціальності, 

в будь-які університети  

Кількість заяв на контракт 

не обмежується!!!



КОНКУРС ТА 

КОНКУРСНИЙ БАЛ

БАКАЛАВРАТ



Конкурс

для вступу до 

бакалаврату на базі 

ПЗСО проводиться за 

кожною спеціальністю 

або галуззю знань

в межах всієї України 

(широкий конкурс) 



Широкий конкурс проводиться за галузями

для спеціальностей галузей знань:
▪ 17 «Електроніка та телекомунікації»;

▪ 29 «Міжнародні відносини»;

за міжгалузевими групами:
галузі знань 07 "Управління та адміністрування", 24 «Сфера

обслуговування»,28 "Публічне управління та адміністрування",

спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 051

"Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки";

галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 101 «Екологія»

галузі знань 10 «Природничі науки»;

галузь знань 12 "Інформаційні технології“ (крім

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»),

спеціальність 113 «Прикладна математика» галузі знань 11

"Математика та статистика", спеціальність 151 «Автоматизація

та комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15

«Автоматизація та приладобудування»;

галузі знань 13 "Механічна інженерія", 14 "Електрична

інженерія", спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»;



Широкий конкурс проводиться:

за підгалузевими групами:
спеціальності 053 «Психологія» та 054 «Соціологія» галузі знань

05 "Соціальні та поведінкові науки";

спеціальності 102 «Хімія», 104 «Фізика та астрономія»,

105 «Прикладна фізика та наноматеріали» галузі знань

10 «Природничі науки»;

спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна

техніка», 153 «Мікро- та наносистемна техніка» галузі знань

15 «Автоматизація та приладобудування»;

спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" та

163 "Біомедична інженерія" галузі знань 16 "Хімічна та

біоінженерія";

спеціальності 182 «Технології легкої промисловості»,

183 «Технології захисту навколишнього середовища»,

184 «Гірництво», 185 «Нафтогазова інженерія та технології»,

187 «Деревообробні та меблеві технології» галузі знань

18 «Виробництво та технології».



Конкурс здійснюється за конкурсними 

пропозиціями.

Для кожної конкурсної пропозиції 

встановлюється максимальний обсяг 

державного замовлення.



Приймаються сертифікати 

ЗНО 

2018, 2019, 2020 та 2021 років 



Перелік конкурсних предметів ЗНО



Перелік конкурсних предметів ЗНО



Перелік конкурсних предметів ЗНО



Перелік конкурсних предметів ЗНО



Перелік конкурсних предметів ЗНО



Перелік конкурсних предметів ЗНО



Формула конкурсного балу:  

2021

2021 році

ВАЖЛИВО! Можливі зміни. 

Слідкуйте за новинами вступної кампанії 2021 року. 



Конкурсний бал помножується 

на додаткові коефіцієнти: 



Мінімальний конкурсний бал (КБ)

для участі в конкурсі або 

переведення на місця 

державного замовлення:

Не менше 125,000

(для вступу на бакалавра на 

основі ПЗСО)



Інші обмеження 

за конкурсним балом (КБ)

Мінімальний конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО:

140 балів – для спеціальностей галузей знань

28 «Публічне управління та адміністрування» та  

29 «Міжнародні відносини».



ОЛІМПІАДИ ( +20 до ЗНО !!! )

Для абітурієнтів, які вступають на

спеціальності, яким надається особлива 

підтримка.

Олімпіади проходять у два тури.

Учасникам, які перемогли у другому 

(очному) турі, нараховується до 20 

додаткових балів з одного конкурсного 

предмету.



ПЕРЕЛІК спеціальностей, 

яким надається особлива підтримка



СПЕЦІАЛЬНІ 

УМОВИ ВСТУПУ

БАКАЛАВРАТ



Мають право на 

зарахування за 

співбесідою:

- Особи, визнані інвалідами війни;

- Чорнобильці – відмінники;

- Інваліди, які неспроможні 

відвідувати ЗВО.



Мають право складати 

вступні іспити замість ЗНО:
▪ учасники бойових дій, у тому числі ті, які проходять 

військову службу (крім військовослужбовців строкової 

служби), особи визнані постраждалими учасниками 

Революції Гідності, особи з інвалідністю внаслідок війни;

▪ особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 

грудня 2020 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 у період між 01 

вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року (тільки на 

контракт);

▪ особи, які проживають на тимчасово окупованій території 

(які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) 

або переселилися з неї після 01 січня 2021 року.



Мають право переведення на місця 

держзамовлення, які залишились 

вакантними (у разі, якщо не отримали рекомендації на 

бюджет):

▪ особи, що мали право на зарахування за квотою-1, але 

не пройшли за конкурсом;

▪ діти з сімей загиблих військовослужбовців або 

поліцейських;

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

▪ діти учасників Революції Гідності, учасників бойових 

дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни;

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

▪ внутрішньо переміщені особи, діти з багатодітних сімей;

▪ всі вступники на спеціальності, яким надається 

особлива підтримка



Для вступників на 1 курс на основі 

ПЗСО в НТУ «ХПІ» 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 4: частина держзамовлення для першочергового зарахування до 

вищих педагогічних та медичних навчальних закладів;

Квота для іноземців



Зарахування на держбюджет  

здійснюється в наступному 

порядку:

- мають право вступу за 

співбесідою; 

- мають право на зарахування за 

квотами;

- за загальним конкурсом



ТЕРМІНИ ТА ДАТИ

БАКАЛАВРАТ



ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання для здобуття ступеня 

БАКАЛАВРА на основі ПЗСО та ЗНО

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання

Вступ на основі результатів ЗНО
Реєстрація електронних 
кабінетів вступників 01 липняя
Початок прийому заяв та 
документів -

14 липня

Для здобуття освіти:
1) за держ. замовленням та 
за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб –

14 липня
2) Додаткова сесія (тільки на 

контракт) – 18 жовтня
Закінчення прийому заяв 
для вступників, які 
вступають тільки на основі 
сертифікатів ЗНО 23 липня о 18:00

1) за держ. замовленням та  
за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб –

23 липня о 18:00
2)Додаткова сесія (тільки на 
контракт) –

15 листопада
Оприлюднення списку 
рекомендованих до 
зарахування вступників, які 
вступають на основі ЗНО, 
творчих конкурсів та 
вступних іспитів -

1) за держ. замовленням 

– 28 липня
2) за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб –

10 серпня

1) за держ. замовленням –

28 липня
2) додаткова сесія (тільки на 
контракт) до 16.11.2020



ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання для здобуття ступеня 

БАКАЛАВРА на основі ПЗСО та ЗНО
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання

Вступ на основі результатів ЗНО
Виконання вимог до 
зарахування вступниками, 
які вступають на основі 
ЗНО, творчих конкурсів та 
вступних іспитів -

за держ. замовленням –

02 серпня до 18:00

1) за держ. замовленням –

02 серпня до 18:00
2) додаткова сесія (тільки на 
контракт) до 19.11.2020

Зарахування вступників - 1) за держ. замовленням 

09 серпня
2) за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб –

до 30 вересня

1) за держ. Замовленням

09 серпня
2) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб –

до 30 вересня
3) додаткова сесія (тільки на 
контракт) до 30.11.2021

Переведення на вакантні місця
державного замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб

до 19 серпня

Терміни прийому заяв та документів для 
участі у творчих конкурсах та вступних
іспитах за держ. замовленням

з 24 червня по 06 липня

Проведення творчих
конкурсів, вступних
Іспитів для спеціальних умов

1) за держ. замовленням
01–13 липня
2) Додаткова сесія (тільки на 
контракт) 14–23 липня



БАКАЛАВРАТ
(на основі молодшого 

спеціаліста)



Конкурсний відбір для здобуття ступеня

бакалавру на основі молодшого спеціаліста 

(старші курси «2 – 4 курс» або 

на 1 курс скороченої форми навчання) 

здійснюється за результатами вступних

випробувань:

- П1- збігається з першим предметом у Додатку 

«Предмети ЗНО»;

- П2- математика або історія України;

- П3 фахове випробування;

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2+К3*П3

К1, К2, К3 - невід'ємні вагові коефіцієнти, 

встановлюються закладом вищої освіти.



У 2020 році приймаються сертифікати 

зовнішнього незалежного оцінювання

2018 – 2021 років

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



Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та 
документів 14 липня 

Закінчення прийому заяв 
та документів 23 липня о 1800

Проведення фахових 
вступних випробувань 24–30 липня

Зарахування вступників 

1) за держ. замовленням 

09 серпня
2) за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб –

до 30 вересня

до 30 вересня

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання для здобуття ступеня 

БАКАЛАВРА на основі ОКР молодшого спеціаліста



ВСТУП ДО

МАГІСТРАТУРИ



Подача заяв через 

е-кабінети

для вступників у 

магістратуру після

бакалаврату. 

Вступники можуть подати

5 заяв



Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з 

іноземної мови за технологією ЗНО

для вступу на всі спеціальності.

Іспит з іноземної мови в НТУ «ХПІ» 

(замість ЄВІ)

При вступі на основі дипломів 

магістра та спеціаліста для здобуття

«другої» освіти.

Для пільгових категорій.



Конкурсний бал при вступі до 

магістратури:

де КБ – конкурсний бал;

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) 

або іспиту з іноземної мови (від 100 до 200 балів);

П2 – оцінка фахового вступного випробування або оцінка 

захисту  дипломної роботи / проекту (від 100 до 200 балів);

П3 – середній бал документа про здобутий освітній ступінь, 

освітньо-кваліфікаційний рівень (від 0 до 20 балів).

К1, К2 - невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюються

закладом вищої освіти.

КБ = К1*П1+К2*П2+П3



Таблиця переведення позитивної оцінки 

фахового вступного випробування або оцінки за 

захист дипломної роботи (проекту) для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра та бакалавра на 

основі молодшого спеціаліста в шкалу 100-200 (П2)

Шкала оцінювання 

60-100

(фахового 

вступного 

випробування)

Переведення в 

шкалу 100-200

(для доданку П2 

конкурсного 

балу)

60 100

61 102,5

62 105

63 107,5

64 110,0

65 112,5

66 115,0

67 117,5

68 120,0

69 122,5

70 125,0

71 127,5

72 130,0

73 132,5

74 135,0

75 137,5

76 140,0

77 142,5

78 145,0

79 147,5

80 150,0

Шкала оцінювання 

60-100

(фахового 

вступного 

випробування)

Переведення в 

шкалу 100-200
(для доданку П2 

конкурсного балу)

81 152,5

82 155,0

83 157,5

84 160,0

85 162,5

86 165,0

87 167,5

88 170,0

89 172,5

90 175,0

91 177,5

92 180,0

93 182,5

94 185,0

95 187,5

96 190,0

97 192,5

98 195,0

99 197,5

100 200



Для вступу на магістра осіб, які отримали 

диплом бакалавра:
- у іншому ЗВО (ВНЗ);

- на іншому факультеті НТУ “ХПІ”;

- за іншою спеціальністю;

- за іншою освітньою програмою (назва якої відрізняється

від назви освітньої програми зазначеної в дипломі

бакалавра);

у формулі визначення конкурсного балу 

оцінка з захисту дипломної роботи (проекту) 

бакалавра замінюється на оцінку випробування 

за фахом.



ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання для здобуття ступеня 

МАГІСТР

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма навчання

Реєстрація вступників для 
складання єдиного вступного 
іспиту:

з 11 травня до 03 червня, 18:00

Реєстрація електронних 
кабінетів вступників: з 01 липня



ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання для здобуття ступеня 

МАГІСТР

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма навчання

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) 30 червня

Вступний іспит з іноземної
мови в НТУ «ХПІ»: з 15 липня по 27 липня

Подача документів на 
бюджет і контракт (на основі 
результатів ЄВІ):

з 15 липня по 23 липня до 18.00

Фахові вступні випробування: з 19 липня по 30 липня



ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
при вступі на навчання для здобуття ступеня 

МАГІСТР

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма навчання

Оприлюднення списку 
рекомендованих: до 02 серпня

Виконання вимог до зарахування
(бюджет): до 07 серпня, 18.00 

Зарахування (бюджет): 12 серпня

Переведення на вакантні бюджетні
місця та на місця за рахунок цільових
пільгових державних кредитів
вступників, які зараховані на контракт

до 19 серпня

Зарахування (контракт): до 30 вересня

Додаткова сесія на навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб: з 15 вересня по 30 листопада



ОСВІТНІЙ ЦЕНТР

«ДОНБАС-КРИМ-ХПІ»



НТУ “ХПІ” має статус уповноваженого закладу 
вищої освіти для вступників з Донбасу та Криму

Спрощений вступ до НТУ «ХПІ» для вступників з 
тимчасово окупованих територій (з Криму та 
Донбасу) – у межах Квоти-2.

Для осіб, що:

• мають український документ про освіту;
• не мають українського документу про освіту;
• проходили ЗНО і матимуть відповідні

сертифікати 2018, 2019,2020 та 2021 року;
• не проходили ЗНО.
• місцем проживання яких є тимчасово

окупована територія (Для вступників з Донбасу
та Криму).



ПОСЛУГИ ЦЕНТРУ:
• консультування та допомога в оформленні

освітньої декларації;
• проведення річного оцінювання та державної

підсумкової атестації з української мови та історії
України, видача документів державного зразка
про базову або повну загальну середню освіту;

• консультування з питань отримання документів
про базову та повну загальну середню освіту, 
необхідних для здобуття вищої освіти;

• оформлення документів (як вступника);
• проведення вступних випробуваннь;
• сприяння поселенню на весь період вступної

кампанії;
• сприяння отриманню документів, що посвідчують

особу.
Всі послуги центру “ДОНБАС-КРИМ-ХПІ” безкоштовні!



НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
Документи подаються особисто вступником в 
письмовій формі:

• довідка про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи (крім осіб, які закінчили
навчальний заклад в рік вступу);

• документ, що посвідчує особу;
• 4 фотокартки розміром 3х4 см;
• документ про освіту державного зразка та додаток

до нього або довідка УЗЗСО про успішне
проходження річного оцінювання та державної
підсумкової атестації, яка є підставою для участі в 
конкурсі без подання сертифікатів ЗНО (довідка
УЗЗСО оформлюється центром).



ПОРЯДОК ВСТУПУ:

• Звернутися до нашого освітнього центру «ДОНБАС-
КРИМ-ХПІ» за контактами зазначеними нижче.

• Заповнити освітню декларацію в нашому освітньому
центрі (ми допоможемо).

• Скласти два іспити державної підсумкової атестації: 
Українська мова та Історія України та отримати
тимчасову довідку в загальноосвітньому закладі
освіти (протягом трьох місяців довідку необхідно
замінити на документ про освіту державного зразка. 
З цим питанням також допоможемо).

• Подати заяву на основі тимчасової довідки в нашому
освітньому центрі.

• Скласти вступні іспити та бути зарахованим до НТУ 
«ХПІ».



9 ПОМИЛОК 
АБІТУРІЄНТІВ
Робота над помилками
попередніх років





9 ПОМИЛОК 
АБІТУРІЄНТІВ
ПОПЕРЕДНІХ 

РОКІВ
-

Робота над 
помилками

Здавав тільки 3 «ЗНО»

#1



Погано вивчив конкурсні
пропозиції ЗВО (ВНЗ), 

умови прийому

#2
9 ПОМИЛОК 

АБІТУРІЄНТІВ
ПОПЕРЕДНІХ 

РОКІВ
-

Робота над 
помилками



використав НЕ всі
пріоритети

#3
9 ПОМИЛОК 

АБІТУРІЄНТІВ
ПОПЕРЕДНІХ 

РОКІВ
-

Робота над 
помилками



Не врахував вагові
коефіцієнти при 

проставленні пріоритетів

#4
9 ПОМИЛОК 

АБІТУРІЄНТІВ
ПОПЕРЕДНІХ 

РОКІВ
-

Робота над 
помилками



Використав всі пріоритети 
на контрактну форму

навчання

#5
9 ПОМИЛОК 

АБІТУРІЄНТІВ
ПОПЕРЕДНІХ 

РОКІВ
-

Робота над 
помилками



Не виконав умови для 
зарахування на бюджет

#6
9 ПОМИЛОК 

АБІТУРІЄНТІВ
ПОПЕРЕДНІХ 

РОКІВ
-

Робота над 
помилками



Конфлікт інтересів
з батьками

#7
9 ПОМИЛОК 

АБІТУРІЄНТІВ
ПОПЕРЕДНІХ 

РОКІВ
-

Робота над 
помилками



Не врахував географічне
розташування ЗВО (ВНЗ)

#8
9 ПОМИЛОК 

АБІТУРІЄНТІВ
ПОПЕРЕДНІХ 

РОКІВ
-

Робота над 
помилками



Не серйозно поставився до 
вступної кампанії !?!

#9
9 ПОМИЛОК 

АБІТУРІЄНТІВ
ПОПЕРЕДНІХ 

РОКІВ
-

Робота над 
помилками



Не прорахував "стратегію" 
проставлення пріоритетів

Бонус
9 ПОМИЛОК 

АБІТУРІЄНТІВ
ПОПЕРЕДНІХ 

РОКІВ
-

Робота над 
помилками



Всі лінки за одним посиланням

http://go.kpi.kharkov.ua

Підключайся до Телеграм каналів
та соціальних мереж НТУ "ХПІ". 
Будь #зПолітехомОнлайн

#GoKhPI

http://go.kpi.kharkov.ua/


Дякую за увагу!

НТУ «ХПІ», У2, ауд.106

вул. Кирпичова, 2,

Харків, 61002

Адреса

+380 (57) 707-66-34

+380 (73) 707-66-34

Телефон

www.kpi.kharkov.ua

vstup.kpi.kharkov.ua

events.kpi.kharkov.ua

Ми Online


