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БАКАЛАВРАТ – ВСТУП 2022
на основі Молодшого спеціаліста/Молодшого бакалавра/Фах. мол. бакалавра

(ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА)
Нова термінологія вступної кампанії:

Основні етапи вступу на бакалавра:

Національний мультипредметний тест (НМТ) –
форма вступного випробування, яка
передбачає оцінювання результатів навчання
з української мови, математики та історії
України, яке здійснюється Українським
центром оцінювання якості освіти відповідно
до законодавства. У випадку вступу за
спеціальними умовами замінюється на
індивідуальну усну співбесіду з відповідних
предметів за програмою ЗНО.

Реєстрація для складання спеціальної сесії НМТ
– з 12 до 15 серпня сформувати реєстраційну картку на сайті УЦОЯО;
– з 25 до 30 серпня вибрати населений пункт для складання НМТ на
персональній сторінці;
– з 5 до 7 вересня підтвердити на персональній сторінці намір взяти
участь у тестуванні та вибрати населений пункт.
– до 10 вересня отримати запрошення з інформацією про місце
розташування тимчасового екзаменаційного центру для проходження
НМТ, датою та часом початку тестування;

Індивідуальна усна співбесіда – форма
вступного випробування, яка
передбачає оцінювання підготовленості
(оцінювання знань, умінь та навичок)
вступника з одного, двох або трьох предметів
(складових: українська мова, математика,
історія України), за результатами якої за
кожний предмет (складову) виставляються
оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один
бал) або ухвалюється рішення про негативну
оцінку вступника («незадовільно»).
Здійснюється закладом вищої освіти.

Реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня.

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 Інституту
механічної інженерії і транспорту (МІТ) НТУ «ХПІ»:
http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/structure/mit/

Основна сесія НМТ – з 18 липня до 10 серпня,
додаткова – з 16 до 20 серпня,
спеціальна сесія – з 12 до 16 вересня.

Подання заяв для вступу – з 29 липня до:
▪ 8 серпня – для осіб, які вступають на основі
індивідуальної усної співбесіди;
▪ 23 серпня – для осіб, які вступають за
результатами національного
мультипредметного тесту.
Вступні випробування: індивідуальні усні співбесіди
– з 9 до 16 серпня.
Оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не
пізніше 02 вересня.
Підтвердження бажання навчатись на бюджеті – 7
вересня до 18:00.
Зарахування:
▪ бюджет – 9 вересня.
▪ контракт – визначають правилами прийому
закладу, але не пізніше 30 вересня.
Переведення на вакантні місця – до 21 вересня.

Посилання на всі офіційні
ресурси та групи ХПІ:
http://go.kpi.kharkov.ua/

Гаряча лінія МІТ НТУ «ХПІ»:
+38(068)140-86-34
(Телефон, Telegram, Viber)

Вступ на Бакалаврат на основі
Молодшого спеціаліста/Молодшого бакалавра/Фахового мл.бак.
(До всіх зазначених випробувань додається мотиваційний лист)

Вступ на бюджет
1 скорочений курс (денна
форма)
за показниками:

Види Вступу

Вступ на основі такої самої
або спорідненої
спеціальності в межах галузі
знань або на спеціальність зі
списку спеціальностей яким
надається особлива
підтримка
Вступ в інших випадках

НМТ та/або ЗНО (широкий
конкурс)
або
Індивідуальна усна
співбесіда (тільки для
спеціальних умов вступу)

Не здійснюється

Вступ на контракт
1 скорочений, 2-3 курс

(з можливістю переведення на
вакантні місця за їх наявності.
Для уточнення наявності
вакантних місць зв’яжіться з
інститутом до якого вступаєте)

за показниками:
НМТ та/або ЗНО
або
Індивідуальна усна
співбесіда (тільки для
спеціальних умов вступу)
НМТ та/або ЗНО
або
Індивідуальна усна
співбесіда (тільки для
спеціальних умов вступу)

Формула розрахунку конкурсного балу та коефіцієнти:
Вступ на Бакалаврат на основі:
Молодшого спеціаліста/Молодшого бакалавра/Фахового молодшого бакалавра
Конкурсний бал (КБ) = 0,5×П1 +0,5×П2,
де П1, П2 - оцінки з першого та другого предметів
(Для вступу на бюджет П1-українська мова, П2-математика.
Для вступу на контракт П1-українська мова, П2-на вибір абітурієнта).

Докладніше про всі спеціальності Інституту
механічної інженерії і транспорту (МІТ) НТУ «ХПІ»:
http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/structure/mit/

Посилання на всі офіційні
ресурси та групи ХПІ:
http://go.kpi.kharkov.ua/

Гаряча лінія МІТ НТУ «ХПІ»:
+38(068)140-86-34
(Телефон, Telegram, Viber)

