
КРОКИ вступу до ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2020 році 

на основі повної загальної середньої освіти 
 

Увага! У 2020 році вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного 

замовлення! 

Подання заяв для участі в конкурсі для навчання за контрактом не обмежуються. 

(Ліцензований обсяг прийому на навчання до ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 складає 2 800 осіб) 

 

Крок 1. Ознайомитись на офіційному веб-сайті www.hneu.edu.ua університету з переліком 

конкурсних предметів для вступу до ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2020 році                         

за відповідними спеціальностями (за вкладками: абітурієнт, вступ на основі ПЗСО, 

конкурсні предмети). 

Крок 2. Зареєструватися на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти 

testportal.gov.ua  для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2020 року. 

Реєстрація триватиме з 3 лютого до 24 березня 2020 року. 

 

Крок 3. Пройти ЗНО з відповідних конкурсних предметів та отримати мінімально необхідну 

кількість балів. 
 

Увага! У 2020 році для вступу до ВНЗ приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018, 

2019 та 2020 років. Оцінки з іноземної мови приймаються лише із сертифікатів ЗНО 2018, 

2019 та 2020 років! 
 

Крок 4. Створити особистий електронний кабінет на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua починаючи 

з 1 липня 2020 року. 

  

Увага! У разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву      

в електронній формі з різних причин абітурієнт може звернутися до приймальної комісії 

університету! 
 

Під час реєстрації електронного кабінету вступник має зазначити такі дані: 

• адресу електронної пошти, до якої має доступ; 

• номер, ПІН-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; 

• серію та номер атестата про повну загальну середню освіту; 

• середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням 

до десятих частин бала; 

• додатково вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну 

загальну середню освіту та фотокартки. 

 

Крок 5. Подати  електронну заяву через особистий електронний кабінет на 

сайті http://ez.osvitavsim.org.ua (сайт працює тільки під час вступної кампанії !). На 

бюджетні конкурсні пропозиції – із зазначенням пріоритетності (не більше 5 заяв), на 

контрактні конкурсні пропозиції – кількість заяв і спеціальностей не обмежується!  

 

http://pedpresa.ua/goto/http:/ez.osvitavsim.org.ua/
http://pedpresa.ua/goto/http:/ez.osvitavsim.org.ua/


Увага! У 2020 році вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною 

та заочною формами навчання подають заяви виключно в електронній формі. Заяви, 

подані на денну та заочну форми навчання, вважаються окремими заявами. 

 

Вступники, на основі ПЗСО подають заяви тільки в паперовій формі:  

  для реалізації права на вступ за співбесідою; 

для реалізації права вступника на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні 

кошти відповідно до цих Правил прийому; 

за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, 

даті народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної 

загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання; 

у разі подання іноземного документа про освіту; 

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній 

формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

 

Крок 6. 27 липня ознайомитися зі списком абітурієнтів, рекомендованих до зарахування, на 

інформаційних стендах приймальної комісії ХНЕУ ім. С. Кузнеця та на офіційному 

веб-сайті  www.hneu.edu.ua університету. 

 

Увага! Абітурієнти, які не рекомендовані до зарахування на бюджетну форму 

навчання, автоматично рекомендуються до зарахування на контракту форму навчання, 

список рекомендованих буде оприлюднено на сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

 

Крок 7. З 27 липня до 18:00  31 липня подати оригінали таких документів до приймальної 

комісії університету: 

1.  про повну загальну середню освіту (оригінал та копія). 

2. Додаток до атестата з оцінками (оригінал та копія). 

3. Сертифікат ЗНО (оригінал та копія). 

4. Інформаційна картка з результатами ЗНО. 

5. Копія документа , що посвідчує особу (оригінал та копія). 

6. Копія індивідуального податкового номера. 

7. 4 фото 3х4. 

8. Для юнаків, які вступають на денну форму навчання, копія приписного свідоцтва 

(оригінал та копія). 

 

Крок 8.  Наказ про зарахування видається ректором університету 1 серпня. До наказу 

включаються тільки абітурієнти, які подали до приймальної комісії оригінали 

документів.  

 

Увага!  Абітурієнти,  які  бажають  вступати  тільки  до  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

можуть подавати оригінали документів до приймальної комісії університету з 10 липня    

до 31 липня 2020 року. 

 

Бажаємо успішного вступу! 


