ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2017
Етапи вступної компанії з підготовки бакалаврів денної форми навчання у 2017 році
Етапи вступної компанії
Реєстрація електронних
кабінетів
вступників та
завантаження додатків до документів
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які
вступають на основі сертифікатів ЗНО
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які
вступають на основі ОКР молодших спеціалістів
Строки проведення фахових вступних випробувань для
осіб, які вступають на основі ОКР молодших спеціалістів
Строк
оприлюднення
рейтингового
списку
рекомендованих до зарахування для навчання за кошти
державного бюджету
Закінчення строку виконання вимог вступниками до
зарахування для навчання за кошти державного бюджету
Строки зарахування вступників на навчання за кошти
державного бюджету
Переведення на вакантні місця державного замовлення
Закінчення строку виконання вимог вступниками до
зарахування для навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб
Строки зарахування вступників на навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб

Години та дати
з
29
червня
до
18:00 годині 25 липня
12 липня
о 18:00 годині 26 липня
о 18:00 годині 24 липня
з 25 липня до 31 липня
до
12:00
01 серпня

години

до
12:00
години
05 серпня
до
12:00
години
07 серпня
не пізніше 18 серпня
не пізніше 20 серпня
не пізніше 30 серпня

Нюанси вступної компанії 2017
∗ Приймаються сертифікати ЗНО 2016 та 2017.
∗ Молодші спеціалісти (випускники технікумів з будь-якого напряму підготовки) можуть
вступати на бюджет за нашими спеціальностями.
∗ Паралельна освіта в будь-якому ВНЗ. Дві денні форми можливі, але не бюджет.
Конкурсні предмети
П1 – українська мова та література (перший предмет);
П2 – математика - за вибором ВНЗ (другий предмет);
П3 – загальноосвітній предмет, з якого проводиться ЗНО (ВНЗ може передбачити право
вступника на вибір з двох предметів)
За П3 для наших спеціалізацій визначені історія України або іноземна мова. Але
Міністерство освіти і науки України може скорегувати перелік предметів, адже база
ЄДБО на даний момент закрита, тому потрібно поточнити це питання перед записом на
ЗНО.

Конкурсний бал для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на
основі повної загальної середньої освіти розраховується за формулою:
КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ
П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів;
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від
100 до 200 балів;
ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ХАІ або вищі досягнення
міжнародного рівня при вступі на природничо-математичні та інженерно-технічні
спеціальності
Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.
Переможцям Всеукраїнської олімпіади з математики, яку проводить ХАІ, додатково до
балу сертифіката ЗНО нараховується від 1 до 20 балів при поданні документів на
природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності.
Вагові коефіцієнти елементів конкурсного бала та його розрахунок для природничоматематичних та інженерно-технічних спеціальностей
Показники

Елементи конкурсного бала

Сума

Перший
предмет

Другий
предмет

Третій
предмет

Атестат

Особливі
досягнення

Максимальний бал
кожного елемента

200

200

200

200

200

1000

Вагові коефіцієнти
елементів у ХАІ

0,25

0,40

0,20

0,10

0,05

1,0

Максимальний бал
елементів у ХАІ

50

80

40

20

10

200

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК),
сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх
добуток, причому:
∗ РК дорівнює 1,01 – у місті Харків;
∗ ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетом 1 на природничо-математичні та
інженерно-технічні спеціальності та 1,00 в інших випадках;
∗ СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули
повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території
населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;
∗ ПЧК в ХАІ дорівнює 1,00.
Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким,
що дорівнює 200.

Спеціальні умови участі в конкурсі
Співбесіда: інваліди війни; чорнобильці, які мають на це право; маломобільні особи з
інвалідністю.
Іспити: УБД та АТО; Військовослужбовці строкової служби, які звільнені після 30.11.16;
діти сироти та прирівняні до них; особи, які мають захворювання, що є перешкодою
для ЗНО.
ЗНО або іспити: мешканці непідконтрольних територій у переміщені ВНЗ; ВНЗ на
території Луганської та Донецької областей; мешканці тимчасово окупованих територій –
в уповноважені ВНЗ.
Спеціальні умови участі в конкурсі на здобуття бюджетних місць
Співбесіда: інваліди війни; чорнобильці, які мають на це право; маломобільні особи з
інвалідністю.
Квота-1: УБД та АТО; діти сироти та прирівняні до них; особи, які мають захворювання,
що є перешкодою для ЗНО (до 10% бюджету).
Квота-2: мешканці тимчасово окупованої території в уповноважених ВНЗ (до 20%
бюджету).
Квота-3: особи, які здобули середню освіту на території відповідного замовника (до 50%
місць за рахунок місцевого бюджету).
Переведення на вакантні місця
1. Діти загиблих: незалежно від балів
2. Особи, які мають право, але не вступили за співбесідою, квотою-1, особи з інвалідністю
І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, інваліди-чорнобильці, шахтарі та діти
шахтарів: мінус 10 від прохідного бала (мінус 20 за природно-математичними та
інженерно-технічними спеціальностями).
3. Мешканці тимчасово окупованих територій та ВПО: мінус 10 від прохідного бала за
природно-математичними та інженерно-технічними спеціальностями.
4. Діти УБД – державна цільова підтримка.
5. Черговики за рейтингом – тільки за природно-математичними та інженернотехнічними спеціальностями.

