
 

Харківський національний педагогічний університет 
імені Г.С. Сковороди 

 

Конкурсні пропозиції для вступників на основі повної загальної середньої освіти 
для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА 

(перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти,  
творчих конкурсів; перелік освітніх програм) 

 

Вид конкурсної 
пропозиції за 

формами 
навчання 

Код і назва спеціальності Освітня програма Перелік конкурсних предметів, 
творчих конкурсів 

Вагові 
коефі-
цієнти 
пред-
метів 
ЗНО 
та 

твор-
чого 
кон-
курсу 

Ваго-
вий 

коефі-
цієнт 
серед-
нього 
балу 
доку-

мента 
про 

ПЗСО 

Міні-
мальна 

кількість 
балів з 

конкурс-
ного 

предмету 
для до-

пуску до 
участі в 
конкурсі  

Денна Заочна 

Факультет дошкільної освіти      
 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 
2. Історія України 0,35 100 
3. Математика або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (на вибір) 

0,25 100 

небюд-
жетна 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

012 Дошкільна освіта 
Дошкільна освіта. 
Логопедія 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 
2. Історія України 0,35 100 
3. Математика або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (на вибір) 

0,25 100 

Факультет іноземної філології     
 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

014.021 Середня освіта 
(Англійська мова і 
література) 

Англійська мова і 
література в закладах 
освіти 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 
2. Іноземна мова 0,4 100 
3. Історія України або математика, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (на вибір) 

0,2 100 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

014.022 Середня освіта 
(Німецька мова і 
література) 

Німецька мова і 
література в закладах 
освіти 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 
2. Іноземна мова 0,4 100 
3. Історія України або математика, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (на вибір) 

0,2 100 

від-
крита 

 
(денна) 

− 
014.023 Середня освіта 
(Французька мова і 
література) 

Французька мова і 
література в закладах 
освіти 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 
2. Іноземна мова 0,4 100 
3. Історія України або математика, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (на вибір) 

0,2 100 

від-
крита 

 
(денна) 

− 

035.041 Філологія 
(германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша – 
англійська) 

Англійська мова і 
література та переклад 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 
2. Іноземна мова 0,4 100 
3. Історія України або математика, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (на вибір) 

0,2 100 

від-
крита 

 
(денна) 

− 

035.065 Філологія 
(східні мови та 
літератури (переклад 
включно), перша – 
китайська) 

Китайська мова і 
література 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 
2. Іноземна мова 0,4 100 
3. Історія України або математика, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (на вибір) 

0,2 100 

Факультет історичний      
 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

014.03 Середня освіта 
(Історія) 

Історія в закладах 
освіти; 
Історія, правознавство 
та суспільствознавчі 
дисципліни 

1. Українська мова і література 0,25 

0,1 

100 
2. Історія України 0,4 100 
3. Математика або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (на вибір) 

0,25 100 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

014.07 Середня освіта 
(Географія) 

Географія в закладах 
освіти 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 
2. Географія 0,4 100 
3. Історія України або математика, 
або іноземна мова, або біологія, або 
фізика, або хімія (на вибір) 

0,2 100 



 

Факультет мистецтв      
 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

014.12 Середня освіта 
(Образотворче 
мистецтво) 

Образотворче 
мистецтво 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 
2. Історія України 0,3 100 
3. Математика або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (на вибір) 

0,3 100 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

014.13 Середня освіта 
(Музичне мистецтво) 

Музичне мистецтво в 
закладах освіти 

1. Українська мова і література 0,35 

0,1 

100 
2. Історія України 0,35 100 
3. Математика або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (на вибір). 

0,2 100 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

014.13 Середня освіта 
(Музичне мистецтво) 

Естрадний і народний 
спів у закладах освіти 

1. Українська мова і література 0,35 

0,1 

100 
2. Історія України 0,35 100 
3. Математика або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (на вибір). 

0,2 100 

фіксо-
вана 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

022 Дизайн [2] Графічний дизайн 

1. Українська мова і література 0,2 

0,1 

100 
2. Математика 0,2 100 

3. Творчий конкурс (малювання) 0,5 100 

небюд-
жетна 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

022 Дизайн [2] Дизайн одягу 

1. Українська мова і література 0,2 

0,1 

100 
2. Математика 0,2 100 

3. Творчий конкурс (малювання) 0,5 100 

небюд-
жетна 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

022 Дизайн [2] Дизайн середовища 

1. Українська мова і література 0,2 

0,1 

100 
2. Математика 0,2 100 

3. Творчий конкурс (малювання) 0,5 100 

фіксо-
вана 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

023 Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація [2] 

Прикладна та 
промислова графіка 

1. Українська мова і література 0,2 

0,1 

100 
2. Історія України або хімія (на 
вибір) 0,2 100 

3. Творчий конкурс (малювання) 0,5 100 

фіксо-
вана 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

024 Хореографія [2] Хореографія 

1. Українська мова і література 0,2 

0,1 

100 
2. Історія України або біологія (на 
вибір) 0,2 100 

3. Творчий конкурс (хореографія) 0,5 100 

Факультет початкового навчання     
 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

013 Початкова освіта Початкова освіта 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 
2. Математика 0,3 100 
3. Історія України або іноземна 
мова, або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія (на вибір) 

0,3 100 

небюд-
жетна 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

013 Початкова освіта 
Початкова освіта з 
методиками 
спеціальної освіти 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 
2. Математика 0,3 100 
3. Історія України або іноземна 
мова, або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія (на вибір) 

0,3 100 

небюд-
жетна 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

013 Початкова освіта 
Початкова освіта. 
Лікувальна педагогіка 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 
2. Математика 0,3 100 
3. Історія України або іноземна 
мова, або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія (на вибір) 

0,3 100 

небюд-
жетна 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

013 Початкова освіта 
Початкова освіта. 
Арттерапія 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 
2. Математика 0,3 100 
3. Історія України або іноземна 
мова, або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія (на вибір) 

0,3 100 

Факультет природничий      
 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

014.05 Середня освіта 
(Біологія та здоров’я 
людини) 

Біологія та валеологія 
в закладах освіти 

1. Українська мова [1] 0,3 

0,1 

100 
2. Біологія 0,4 100 
3. Історія України або математика, 
або іноземна мова, або географія, 
або фізика, або хімія (на вибір) 

0,2 100 

небюд-
жетна 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

014.05 Середня освіта 
(Біологія та здоров’я 
людини) 

Здоров’я людини та 
практична психологія 

1. Українська мова [1] 0,3 

0,1 

100 
2. Біологія 0,4 100 
3. Історія України або математика, 
або іноземна мова, або географія, 
або фізика, або хімія (на вибір) 

0,2 100 



 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

014.06 Середня освіта 
(Хімія) 

Хімія та біологія в 
закладах освіти 

1. Українська мова [1] 0,3 

0,1 

100 
2. Хімія 0,3 100 
3. Історія України або математика, 
або іноземна мова, або біологія, або 
географія, або фізика (на вибір) 

0,3 100 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

016.01 Спеціальна 
освіта (логопедія) Логопедія 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 
2. Біологія 0,3 100 
3. Історія України або математика, 
або іноземна мова, або географія, 
або фізика, або хімія (на вибір) 

0,3 100 

фіксо-
вана 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

016.02 Спеціальна 
освіта (олігофрено-
педагогіка) 

Олігофренопедагогіка 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 
2. Біологія 0,3 100 
3. Історія України або математика, 
або іноземна мова, або географія, 
або фізика, або хімія (на вибір) 

0,3 100 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

091 Біологія Біологія 

1. Українська мова [1] 0,3 

0,1 

100 
2. Біологія 0,4 100 
3. Історія України або математика, 
або іноземна мова, або географія, 
або фізика, або хімія (на вибір) 

0,2 100 

Факультет психології і соціології     
 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

052 Політологія Політологія 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 
2. Історія України 0,3 100 
3. Математика або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (на вибір) 

0,3 100 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

053 Психологія  Психологія  

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 
2. Математика 0,3 100 
3. Історія України або іноземна 
мова, або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія (на вибір) 

0,3 100 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

054 Соціологія  Соціологія. 
Медіакомунікації 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 
2. Математика 0,3 100 
3. Історія України або іноземна 
мова, або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія (на вибір) 

0,3 100 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

231 Соціальна робота  Соціальна педагогіка 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 
2. Історія України 0,3 100 
3. Математика або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (на вибір) 

0,3 100 

Факультет український мовно-літературний 
ім. Г.Ф. Квітки-Основ`яненка     

 

від-
крита 

 
(денна) 

– 
014.01 Середня освіта 
(Українська мова і 
література) 

Українська мова і 
література в закладах 
освіти; 
Українська мова і 
література, англійська 
мова в закладах освіти 

1. Українська мова і література 0,4 

0,1 

100 
2. Історія України 0,2 100 

3. Математика або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (на вибір) 

0,3 100 

– 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

014.01 Середня освіта 
(Українська мова і 
література) 

Українська мова і 
література в закладах 
освіти 

1. Українська мова і література 0,4 

0,1 

100 
2. Історія України 0,2 100 
3. Математика або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (на вибір) 

0,3 100 

від-
крита 

 
(денна) 

– 
014.025 Середня освіта 
(Російська мова і 
література) 

Російська мова і 
зарубіжна література, 
англійська мова в 
закладах освіти 

1. Українська мова і література 0,35 

0,1 

100 
2. Іноземна мова 0,35 100 
3. Історія України або математика, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (на вибір) 

0,2 100 

– 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

014.025 Середня освіта 
(Російська мова і 
література) 

Російська мова і 
зарубіжна література в 
закладах освіти 

1. Українська мова і література 0,35 

0,1 

100 
2. Іноземна мова 0,35 100 
3. Історія України або математика, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (на вибір) 

0,2 100 

від-
крита 

 
(денна) 

– 
035.01 Філологія 
(Українська мова та 
література) 

Українська мова і 
література; Україн-
ська мова і література, 
редагування; Україн-
ська мова і література, 
польська мова 
(переклад включно) 

1. Українська мова і література 0,4 

0,1 

100 
2. Іноземна мова 0,2 100 

3. Історія України або математика, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (на вибір) 

0,3 100 



 

– 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

035.01 Філологія 
(Українська мова та 
література) 

Українська мова і 
література 

1. Українська мова і література 0,4 

0,1 

100 
2. Іноземна мова 0,2 100 
3. Історія України або математика, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (на вибір) 

0,3 100 

Факультет фізико-математичний     
 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

014.04 Середня освіта 
(Математика) 

Математика в 
закладах освіти 

1. Українська мова [1] 0,2 

0,1 

100 
2. Математика 0,4 100 
3. Історія України або іноземна 
мова, або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія (на вибір) 

0,3 100 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

014.08 Середня освіта 
(Фізика) 

Фізика в закладах 
освіти 

1. Українська мова [1] 0,2 

0,1 

100 
2. Математика 0,3 100 
3. Історія України або іноземна 
мова, або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія (на вибір) 

0,4 100 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

014.09 Середня освіта 
(Інформатика) 

Інформатика в 
закладах освіти 

1. Українська мова [1] 0,3 

0,1 

100 
2. Математика 0,3 100 
3. Історія України або іноземна 
мова, або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія (на вибір) 

0,3 100 

Факультет фізичного виховання і спорту     
 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

014.11 Середня освіта 
(Фізична культура) 

Середня освіта 
(Фізична культура) 

1. Українська мова [1] 0,3 

0,1 

100 
2. Біологія 0,3 100 
3. Історія України або математика, 
або іноземна мова, або географія, 
або фізика, або хімія (на вибір) 

0,3 100 

фіксо-
вана 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

017 Фізична культура і 
спорт [2] 

Фізична культура і 
спорт 

1. Українська мова [1] 0,3 

0,1 

100 
2. Біологія 0,35 100 
3. Творчий конкурс (фізична 
культура) 0,25 100 

Факультет юридичний      
 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

081 Право [3] Право 

1. Українська мова і література 0,3 

0,1 

100 
2. Історія України 0,4 100 
3. Математика або іноземна мова 
(на вибір) 0,2 100 

від-
крита 

 
(денна) 

небюд-
жетна 

 
(заочна) 

051 Економіка Економіка, управління 
та право 

1. Українська мова і література 0,4 

0,1 

100 
2. Математика 0,2 100 
3. Історія України або іноземна 
мова, або біологія, або географія, 
або фізика, або хімія (на вибір) 

0,3 100 

 

Примітки: 
[1] – замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися 

результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури; 
[2] – творчі конкурси проводяться зі спеціальностей (предметних спеціальностей) відповідно до Додатку 4 до Умов 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році: 017 «Фізична культура і спорт», 022 «Дизайн», 
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія»; 

[3] – мінімальний конкурсний бал для вступу та зарахування на основі повної загальної середньої освіти за 
спеціальністю 081 «Право» складає 140 балів. 

 
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал 

обчислюється за такою формулою (п.п. 1 п. 7.6 розділу VII Правил прийому): 
 

Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + КЗ * ПЗ + К4 * А + К5 * МЛ + К6 * ОУ, 
 

де П1, П2 − оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів із першого та другого предметів; П3 − оцінка 
зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу (за шкалою 100 − 200);  
А − середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до 
таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, у 
шкалу 100 − 200 (Таблиця 1 Додатку 5); ОУ − бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти 
для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку 
спеціальностей, яким надається особлива підтримка. У 2021 році під час вступу до ХНПУ імені Г. С. Сковороди ОУ не 
використовується. МЛ − оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200. У 2021 році під час вступу до 
ХНПУ імені Г. С. Сковороди МЛ не використовується. Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5, К6 установлюються 
університетом із точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше ніж 0,2 кожний; у разі проведення творчого 
конкурсу К3 не перевищує 0,25 (0,5 − для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» (022 «Дизайн», 
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія»); К4 дорівнює 0,1; К5 дорівнює 0;  
К6 дорівнює 0. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5, К6 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1. 
 



 

 

Етапи вступної кампанії (ДЕННА ФОРМА) 
На місця державного 

замовлення 

На місця за кошти 
фізичних та/або 
юридичних осіб 

Реєстрація на вступні іспити (усі спеціальності) та творчі конкурси 
(спеціальності: 017 «Фізична культура і спорт»; 022 «Дизайн»; 
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»; 
024 «Хореографія») [1] 

23 червня – 07 липня 
2021 року 

(закінчення о 16:00 годині) 
– 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 
необхідних документів (https://ez.osvitavsim.org.ua) 

01 липня – 23 липня 2021 року 
(закінчення о 18:00 годині) 

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі співбесіди 14 липня – 16 липня 2021 року  
(закінчення о 18:00 годині) 

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають тільки за 
результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 

14 липня – 23 липня 2021 року  
(закінчення о 18:00 годині) 

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі вступних 
іспитів, творчих конкурсів 

[складених із 01 липня  
до 13 липня 2021 року] 

14 липня – 23 липня 2021 року 
(закінчення о 18:00 годині) 

14 липня – 16 липня 
2021 року (закінчення 

о 18:00 годині) 

Проведення університетом співбесід  17 липня – 19 липня 2021 року 
Проведення університетом вступних іспитів (усі спеціальності) та 
творчих конкурсів (спеціальності: 017 «Фізична культура і спорт»; 
022 «Дизайн»; 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація»; 024 «Хореографія») [1] 

01 липня – 13 липня 2021 року 17 липня – 23 липня 
2021 року 

Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування 
за результатами співбесіди, за квотою-2 (основний етап) 

не пізніше 12:00 години 
20 липня 2021 року – 

Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування 
на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів і вступних іспитів (у 
т.ч. за квотою-1 та квотою-4) 

28 липня 2021 року 10 серпня 2021 року 

Вибір вступниками місця навчання та виконання вимог до 
зарахування за результатами співбесіди, за квотою-2 (основний етап) 

до 10:00 години 23 липня  
2021 року [2] – 

Вибір вступниками місця навчання та виконання вимог до 
зарахування 

до 18:00 години 02 серпня 
2021 року 

не пізніше 12:00 години 
14 серпня 2021 року 

Зарахування вступників за результатами співбесіди, за квотою-2 
(основний етап) 

не пізніше 15:00 години 
23 липня 2021 року [3] – 

Зарахування вступників 09 серпня 2021 року 13 серпня та 19 серпня 
2021 року [4] 

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за 
рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані 
на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 
повної загальної середньої освіти 

не пізніше ніж 
19 серпня 2021 року [5] 

Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування 
за квотою-2 (завершальний етап) 

не пізніше 12:00 години 
22 вересня 2021 року – 

Вибір вступниками місця навчання та виконання вимог до 
зарахування за квотою-2 (завершальний етап) 

до 10:00 години 24 вересня  
2021 року – 

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 
зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
(квота-2 (завершальний етап)) [6] 

не пізніше 15:00 години 
24 вересня 2021 року 

 

[1] Порядок організації та проведення творчих конкурсів розміщено в Додатку 6. 
[2] Вступники, які отримали рекомендації за результатами співбесіди, за квотою-2 (основний етап), мають виконати вимоги до зарахування на місця 

державного замовлення, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. 
[3] Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 23 липня 2021 року. 
[4] Вступники, які отримали рекомендації про зарахування на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, але з поважних причин не виконали вимоги до зарахування на відповідні місця, зараховуються не пізніше 24 вересня 2021 року за умови 
наявності вакантних місць ліцензованого обсягу. 

[5] Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного 
замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб до 11 серпня 2021 року. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на 
переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їхню реалізацію. 

[6] Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб. 
 

Етапи вступної кампанії (ЗАОЧНА ФОРМА) На місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 
(https://ez.osvitavsim.org.ua) 01 липня – 12 серпня 2021 року 

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, 
творчих конкурсів 14 липня – 04 серпня 2021 року 

Прийом заяв і документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання (ЗНО) 14 липня – 12 серпня 2021 року 

Проведення університетом співбесід, вступних іспитів, творчих конкурсів 05 серпня – 12 серпня 2021 року 
Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування за результатами 
співбесіди, на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів і вступних іспитів 13 серпня 2021 року 

Вибір вступниками місця навчання та виконання вимог до зарахування не пізніше 12:00 години  
17 серпня 2021 року 

Зарахування вступників 20 серпня та 25 серпня 2021 року [1] 
 

[1] Вступники, які отримали рекомендації про зарахування на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб, але з поважних причин не виконали вимоги до зарахування на відповідні місця, зараховуються не пізніше 24 вересня 2021 року за умови 
наявності вакантних місць ліцензованого обсягу. 



 

 
До ЗАЯВИ, встановленої форми, на ім’я ректора університету додаються документи: 

1.    Свідоцтво (атестат) про повну загальну середню 
освіту й додаток до нього – оригінал та 1 (одна) копія. 
2.    Сертифікат(и) ЗНО, виданий(і) УЦОЯО у 2018, 2019, 
2020 та 2021 роках – оригінал та 1 (одна) копія.  
До сертифіката(ів) додатково роздруковується 
інформаційна картка з результатами ЗНО. 
3.    Паспорт [документ (один з документів), що 
посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про 
Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 
що підтверджують громадянство, посвідчують особу  
чи її спеціальний статус»] – оригінал пред’являється 
особисто, 2 (дві) копії подаються до приймальної комісії. 
4.    Військово-обліковий документ (у військовозо-
бов’язаних – військовий квиток або тимчасове 
посвідчення, а в призовників − посвідчення про 
приписку до призовних дільниць) – оригінал 
пред’являється особисто, копія подається до 
приймальної комісії. 
5.    4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 
6.    Медична довідка за формою 086-о або її копія для 
вступу на денну форму навчання (для всіх 
спеціальностей) і заочну форму навчання на 
спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)», 
017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія». 

  

7.    Документи, які підтверджують право вступника на 
зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за 
результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2  
на основі повної загальної середньої освіти – оригінали 
пред’являються особисто, 2 (дві) копії подаються до 
приймальної комісії. 
8.    Для участі у вступному іспиті (для осіб, які користуються 
спеціальними умовами участі в конкурсному відборі), 
творчому конкурсі на місця державного замовлення на основі 
повної загальної середньої освіти, вступники подають 
документи, зазначені в Додатку 6 до Правил прийому. 
9.    2 (дві) копії ідентифікаційного коду. 
10.  2 (дві) копії свідоцтва про шлюб (якщо прізвище в 
документі, що посвідчує особу, відрізняється від прізвища в 
документі про освіту). 
11.  2 (дві) паперові папки (із зав’язками) та 3 (три) конверти з 
марками по Україні. 
12.  Вступники, які проживають на тимчасово окупованій 
території України або переселилися з неї після 01 січня 2021 
року, а також вступники, які проживають на територіях, де 
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, подають документи з урахуванням 
особливостей, передбачених наказом № 271. 

Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) засвідчує за 
оригіналами приймальна комісія ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Копії документів без надання оригіналів не приймаються. 

 



 

 

   
 
 

 
 

Приймальна комісія 
 

АДРЕСА, КОНТАКТИ: 
•  61168, м. Харків, вул. Валентинiвська, 2 (станція метро 
"Студентська"), корп. А, к. 110; 
•  (0572) 68-14-34; 
•  +38 095 250 85 30; 
•  priimalna@hnpu.edu.ua 
 
ПОРЯДОК РОБОТИ (дні тижня та години): 
•  Понеділок-П’ятниця:    9.00-16.00     (перерва: 12.00-13.00); 
•  Субота, Неділя: вихідний 
 

 


