
Пропозиції  Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця щодо проекту Умов прийому до вищих навчальних 

закладів України у 2015 році 
 

Розділ V «Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання» викласти в наступній редакції 

 

1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 

визначаються Правилами прийому з дотриманням вимог пунктів 2 - 10 цього розділу. 

2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників 

розпочинається 01 липня. 

3. Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання 

на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 12.00 годині 20 липня, крім 

випадків, передбачених пунктами 4, 5 і 12 цього розділу. 

4. Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і 

проходять співбесіду відповідно до розділу X цих Умов, складають вступні екзамени у 

вищих навчальних закладах відповідно до розділу VIIІ цих Умов, закінчується о 18.00 годині 

14 липня. Співбесіди та вступні екзамени проводяться з 15 липня до 20 липня. 

5. Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання мають проходити творчі 

конкурси у вищих навчальних закладах відповідно до пунктів 2, 4 розділу VII цих Умов, 

закінчується 24 липня. Творчі конкурси проводяться у кілька сесій з 21 липня до 01 серпня. 

6. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі базової загальної 

середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

закінчується 24 липня. Вступні екзамени проводяться з 25 липня до 01 серпня. 

7. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі базової та повної загальної 

середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного 

замовлення, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 21 липня. 

8. Перший строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 25 липня. 

Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 

години 26 липня. 

Другий строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 30 липня.  

9. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної 

середньої освіти відбувається: 

за державним замовленням не пізніше 15.00 години 31 липня; 

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення 

відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 25 серпня. 

10. Прийом документів від осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра за скороченими програмами відповідно до пункту 3 розділу III цих Умов 

закінчується о 18.00 годині 14 липня. Фахові вступні випробування проводяться 

з 15 липня до 20 липня. 

11. Строки прийому заяв та документів на навчання за вечірньою і заочною формами 

навчання визначаються Правилами прийому, тривалість прийому документів - не більше 

одного місяця. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення 

прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір. 

12. Строки вступної кампанії на навчання за ступенем магістра, освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста (на основі базової або повної вищої освіти) визначаються Правилами 

прийому, але не раніше 06 липня.   
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В розділі VІ «Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до 

вищих навчальних закладів» додати пункт 2 

 

2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, 

а також бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного 

спрямувань)вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не 

більше ніж до трьох вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три 

напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний 

напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними 

формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви. 

 

В розділі VІ «Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до 

вищих навчальних закладів» у пункті 10 додати абзац 

 

Після отримання підтвердження про допуск до участі в конкурсі вступник має 

право подати особисто тільки оригінали документів до приймальної комісії. 

 

В розділі XI «Зарахування поза конкурсом» у пункті 1 додати абзац 

 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх 

числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 

квітня 1994 року N 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 

матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування"; 
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