
Як вступити до вишу 

без проблем та зайвих

клопотів



ПЕРЕВІРКА
ЗВ’ЯЗКУ

Якщо ви готові до трансляції,
напишіть відповідь на запитання:

Яку кількість предметів ви 
складали на ЗНО?



СЕРГІЙ РАДОГУЗ

• к.і.н., PhD, доцент кафедри українознавства, 

культурології та історії науки НТУ «ХПІ». 

Популяризатор науки серед дітей та молоді. 

Координатор проектів "Science is fun!", "Суботи з 

Політехом" та "Канікули з Політехом", присвячених 

питанням STEM-освіти.

ПРО
ЛЕКТОРА



ПЛАН 
ВЕБІНАРУ

1. Реєстрація особистого кабінету.

2. Подача заяв.

3. Як проходить конкурс.

4. Оптимізуємо конкурсний бал.

5. Спеціальні умови вступу.

6. Терміни та дати.

7. Як не наткнутися на підводне каміння: типові помилки

абітурієнтів.



РЕЄСТРАЦІЯ ОСОБИСТОГО ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ 
ВСТУПНИКА

https://ez.osvitavsim.org.ua

https://ez.osvitavsim.org.ua/
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Кабінет 
вступника

Введіть 
контактний 

телефон
Перевірте 

правильність

Детальна інструкція по роботі з електронним кабінетом від МОН:
https://www.youtube.com/watch?v=CjhbHO9bnjg

https://www.youtube.com/watch?v=CjhbHO9bnjg


Подача заяв

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 форму навчання.



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.



Вступники до бакалаврату на базі ПЗСО можуть

подати:

7 заяв на 4 спеціальності

до будь-якої кількості університетів

Кількість заяв на контракт 

не обмежується.



ВАША 
ПРОФЕСІЯ!



Як проходить конкурс



Конкурс для вступу до бакалаврату на базі ПЗСО проводиться за 

кожною спеціальністю в межах всієї України

Для спеціальностей галузей знань: 

• 07 «Управління та адміністрування»;

• 12 «Інформаційні технології» (крім спеціальності 121 «Інженерія

програмного забезпечення);

• 13 «Механічна інженерія»;

• 14 «Електрична інженерія»;

• 17 «Електроніка та телекомунікації»;

• 23 «Соціальна робота»;

• 24 «Сфера обслуговування»

Широкий конкурс проводиться за галузями



Приклад структури

галузей знань і спеціальностей

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 

 



Конкурс здійснюється за конкурсними

пропозиціями

Для кожної конкурсної пропозиції встановлюється

максимальний обсяг державного замовлення.



КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО

Конкурсні предмети закріплені за спеціальностями в 

Умовах прийому до закладів вищої освіти.

Приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 

років. 

Оцінки з іноземної мови - лише з сертифікатів 2018 та 

2019 року. 



КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ДЛЯ ВСТУПУ НА БЮДЖЕТ

Додаток 4 Умов прийому до ЗВО в 2019 році

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-

kampaniya-2019/umovi-prijomu-na-navchannya-do-

zakladiv-vishoyi-osviti-ukrayini-v-2019-roci

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2019/umovi-prijomu-na-navchannya-do-zakladiv-vishoyi-osviti-ukrayini-v-2019-roci


Нові особливі

вимоги до вступників

Встановлення Конкурсного бала не менше 130 балів на 

галузі знань :

• 08 «Право», 

• 28 «Публічне управління та адміністрування» 

• 29 «Міжнародні відносини», 

• спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація.



Оптимізуємо конкурсний бал





Приклад конкурсних пропозицій, предметів та коефіцієнтів
ЗНО 2019 року





Конкурсний бал множиться на додаткові коефіцієнти: 

Регіональний: 

1,00 – Київ

1,04 – ЗВО у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, 

Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській, 

Черкаській областях

1,02 – у інших випадках (наприклад, м. Харків).

Галузевий: 1,02 для заяв з пріоритетом 1,2 поданих на природничо-

математичні та інженерно-технічні спеціальності (Додаток 2 до Умов 

прийому до ЗВО в 2019 році «Перелік спеціальностей, що користуються

особливою підтримкою»)

Сільський: 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах 

та здобули ПЗСО у сільських школах у рік вступу (1,05 – для 

спеціальностей, що користуються особливою підтримкою)



ОЛІМПІАДИ (до +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.

*Див. додаток 2 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 
році (пункт 3 розділу III)



Спеціальні умови вступу



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 2019 року;

• діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; 

• особи, які мають відповідні захворювання (сумісний наказ МОН та МОЗ 

від 29 серпня 2016 року №1027/900);

• громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню

освіту за кордоном (тільки на контракт)



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 4: Частина держзамовлення для першочергового зарахування до 

вищих педагогічних навчальних закладів.

Квота для іноземців



Порядок зарахування:

- Мають право вступу за співбесідою (+ квота 

2);

- Мають право на зарахування за квотами 1, 3, 

4;

- За загальним конкурсом;

- Зарахування за кошти фізичних/юридичних 

осіб;

- Переведення на вакантні бюджетні місця

осіб.



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 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



Терміни та дати



Визначаються правилами 
прийому конкретного ЗВО



Рейтинговий список вступників із зазначенням

рекомендованих оприлюднюється до 18.00, 26.07.19

Вступники, які рекомендовані до зарахування на бюджет, 

повинні надати оригінали документів до 18:00, 31.07.19

На контракт – не раніше 12:00, 01.08.19



Вступ на 1 курс денної форми навчання (продовження)

ЗАРАХУВАННЯ на бюджет: 

не пізніше 12:00, 1 серпня

ЗАРАХУВАННЯ на контракт: 

до 30 вересня*

ПЕРЕВЕДЕННЯ на вакантні місця зарахованих на контракт: 
до 09 серпня



Визначаються правилами 
прийому конкретного ЗВО



Вступ на старші курси (2 – 4 курс) або

на 1 курс скороченої форми навчання

відбувається за результатами фахових вступних

випробувань

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



ДЛЯ ВСТУПУ НА СТАРШІ КУРСИ ТА СКОРОЧЕНУ 

ФОРМУ:

ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ (бюджет, контракт):

з 10 до 18.00, 22 липня

ФАХОВІ ВИПРОБУВАННЯ:

з 23 до 30 липня

ЗАРАХУВАННЯ на бюджет:

до 01 серпня

ЗАРАХУВАННЯ на контракт:

до 30 вересня



Як не наткнутися на підводне 

каміння: типові помилки

абітурієнтів



№1. 
Здавав тільки 3 «ЗНО»



№. 2 

Погано вивчив

конкурсні пропозиції ЗВО (ВНЗ), 

умови прийому



№3. 

Не врахував вагові коефіцієнти

при проставленні пріоритетів



№.4 
Використав НЕ всі пріоритети



№5. 

Використав всі пріоритети на 

контрактну форму навчання



№6.

Не прорахував "стратегію" 

проставлення пріоритетів



№7. 

Не виконав умови для 

зарахування на бюджет



№8. 

Конфлікт інтересів

з батьками



№9. 

Не врахував географічне

розташування ВНЗ



№10 

Не серйозно поставився

до вступної кампанії



Додаткова

інформація

1. Вступна кампанія 2019 на сайті МОН: 

https://mon.gov.ua/ua/tag/vstupna-kampaniya-2019

2. Поширені запитання: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-

osvita/vstupna-kampaniya-2019/poshireni-zapitannya-

vidpovidi-pro-vstup-2019/bakalavr-magistr-medichnogo-

farmacevtichnogo-ta-veterinarnogo-spryamuvan-2019

3. Інструкція щодо роботи з системою подання заяв в 

електронній формі: 

https://www.youtube.com/watch?v=CjhbHO9bnjg

4. Офіційні новини та документи вступної кампанії 2019: 

http://vstup.kpi.kharkov.ua/novyny-ta-dokumenty/

5. Відеопутівник вступної кампанії: 

http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/videoinstruktsii-pro-

vstup/

https://mon.gov.ua/ua/tag/vstupna-kampaniya-2019
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2019/poshireni-zapitannya-vidpovidi-pro-vstup-2019/bakalavr-magistr-medichnogo-farmacevtichnogo-ta-veterinarnogo-spryamuvan-2019
https://www.youtube.com/watch?v=CjhbHO9bnjg
http://vstup.kpi.kharkov.ua/novyny-ta-dokumenty/
http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/videoinstruktsii-pro-vstup/


Дякуємо за увагу!

НТУ «ХПІ», У2, ауд.106

вул. Кирпичова, 2,

Харків, 61002

Адреса:

+380 (57) 707-66-34

Телефон:

vstup.kpi.kharkov.ua

Ми Online:



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ЧЕКАЮ НА ВАШІ

ЗАПИТАННЯ В ЧАТІ



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Залишилися запитання?

Надсилайте їх на електронну адресу:

webinar@naurok.com.ua

Бажаєте стати лектором?

Не хочете пропустити вебінар?

Заповніть форму

Реєструйтесь завчасно

mailto:webinar@naurok.com.ua
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFnAjnuI-JhMSpkfWbZRmo3vskUBp1L9ydIS1qw1D5pgIi2A/viewform
https://naurok.com.ua/webinar

