
Додаток 6 до Правил прийому на навчання для здобуття  

вищої освіти до ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2021 році 
 

ПОРЯДОК 

організації та проведення творчих конкурсів, вступних іспитів 

для вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти на місця державного замовлення у 2021 році 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Цей Порядок визначає механізм реєстрації, організації та проведення 

творчих конкурсів, вступних іспитів для вступників для здобуття ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти під час вступу до 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

у 2021 році на місця державного замовлення.  

Творчі конкурси передбачають перевірку й оцінювання творчих та/або 

фізичних здібностей вступника, необхідних для здобуття освіти за 

спеціальністю (предметною спеціальністю), включеною до Переліку 

спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням 

рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за 

№ 1351/27796 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 

2017 року № 1378). 

Вступний іспит передбачає оцінювання знань, умінь і навичок вступника з 

конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала 

вступника або за результатами якого вступник допускається до участі в 

конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань. 

1.2. Перелік творчих конкурсів за спеціальностями Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: 
Факультет Спеціальність Творчий конкурс 

022 Дизайн Малювання 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 
Малювання Мистецтв 

024 Хореографія Хореографія 

Фізичного виховання 

і спорту 
017 Фізична культура і спорт Фізична культура 

1.3. Вступні іспити (замість зовнішнього незалежного оцінювання) 

проводяться на всі спеціальності Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди для вступників, які користуються 

спеціальними умовами вступу (Розділ VIII Правил прийому). 

1.4. Творчі конкурси проводяться за програмами, що розробляються 

окремо для кожної спеціальності (предметної спеціалізації), затверджуються 

головою приймальної комісії й оприлюднюються на офіційному вебсайті  

університету за адресою: http://hnpu.edu.ua (вкладка «Вступнику») не пізніше 

ніж за три місяці до початку прийому документів. 

У програмах творчих конкурсів зазначаються: 

− структура випробування (сесії проведення творчого конкурсу); 

− завдання, що будуть включені до кожної із сесій творчого конкурсу; 
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− критерії оцінювання кожної сесії творчого конкурсу; 

− структура оцінки та порядок оцінювання результатів творчого конкурсу; 

− загальні та спеціальні вимоги до здібностей і компетентностей вступників, 

які беруть участь у творчому конкурсі; 

− інформація, потрібна для допомоги в підготовці вступників до творчого 

конкурсу. 

Програми творчих конкурсів розробляються державною мовою. 

1.5. Завдання для творчих конкурсів розробляються відповідно до програм 

творчих конкурсів. 

1.6. Вступні іспити проводяться за програмами зовнішнього незалежного 

оцінювання. У програмах зазначаються: критерії оцінювання, структура оцінки, 

порядок оцінювання підготовленості вступників. Головою приймальної комісії 

затверджується порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який 

включає структуру підсумкового бала. Програми вступних іспитів 

оприлюднюються на офіційному вебсайті університету за адресою: 

http://hnpu.edu.ua (вкладка «Вступнику») не пізніше ніж за три місяці до 

початку прийому документів. 

1.7. До проходження творчих конкурсів, вступних іспитів вступники 

допускаються в разі подання заяви (в електронному або паперовому  

вигляді за формою, визначеною приймальною комісією університету) і 

документів для участі у творчому конкурсі, вступному іспиті відповідно  

до пункту 2.5 розділу II цього Порядку. 

 

II. Особливості реєстрації, організації та проведення творчих конкурсів, 

вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої 

освіти на місця державного замовлення 

 

2.1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти творчі 

конкурси, вступні іспити проводяться в строки, визначені Умовами прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2021 року за № 1274 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за 

№ 1225/35508 (далі – Умови № 1274), Правилами прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти до Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди у 2021 році (п. 5.2 розділу V Правил 

прийому). 

2.2. Реєстрація (прийом заяв і документів) для участі у творчому конкурсі, 

вступному іспиті на місця державного замовлення денної форми здобуття 

освіти в ХНПУ імені Г. С. Сковороди починається 23 червня 2021 року й 

завершується 07 липня 2021 року о 16:00 годині (згідно з графіком роботи 

приймальної комісії університету). Інформація про строки прийому заяв і 

документів для участі у творчому конкурсі, вступному іспиті оприлюднюється 

на офіційному вебсайті університету за адресою: http://hnpu.edu.ua (вкладка 

«Вступнику»). 

Творчі конкурси та вступні іспити в університеті на місця державного 

замовлення денної форми здобуття освіти проводяться в кілька потоків  
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із 01 липня 2021 року до 13 липня 2021 року включно. Після  

проходження творчих конкурсів і вступних іспитів вступникам необхідно 

подати електронну заяву через електронний кабінет вступника 

(https://ez.osvitavsim.org.ua) у період із 14 липня 2021 року до 23 липня  

2021 року. 

2.3. Для вступників, які вступають тільки на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб денної форми здобуття освіти, можуть проводитись 

додаткові сесії творчих конкурсів, вступних іспитів у період із 17 липня 

2021 року до 23 липня 2021 року. Реєстрація (прийом заяв і документів)  

на творчі конкурси та вступні іспити таких осіб у період із 23 червня  

2021 року до 07 липня 2021 року – не відбувається. Таким вступникам 

необхідно подати електронну заяву через електронний кабінет вступника 

(https://ez.osvitavsim.org.ua) у період із 14 липня 2021 року до 16 липня 

2021 року. 

2.4. Для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб заочної форми здобуття освіти, творчі конкурси та вступні 

іспити проводяться в період із 05 серпня 2021 року до 12 серпня  

2021 року (п. 5.3 розділу V Правил прийому). Реєстрація (прийом заяв і 

документів) на творчі конкурси та вступні іспити таких осіб у період із 

23 червня 2021 року до 07 липня 2021 року – не відбувається. Таким 

вступникам необхідно подати електронну заяву через електронний  

кабінет вступника (https://ez.osvitavsim.org.ua) у період із 14 липня 2021 року  

до 04 серпня 2021 року. 

2.5. Для реєстрації на участь у творчому конкурсі, вступному іспиті  

на місця державного замовлення вступники подають особисто до приймальної 

комісії (61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, каб. 110-А): 

1) заяву на участь у: 

 –  творчому конкурсі; 

 –  вступному іспиті; 

2) 1 (одну) копію документа, що посвідчує особу (для ID карток додатково 

витяг); 

3) 2 (дві) фотокартки розміром 3x4 см; 

4) 1 (одну) копію документа про повну загальну середню освіту або довідку 

закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня 2021 року; 

5) 1 (одну) копію медичної довідки за формою 086-о на спеціальності: 

017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія» (оскільки університет 

належить до тих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців 

для галузей, які потребують обов’язкового професійно-медичного огляду); 

6) копію документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному 

іспиті. 

2.6. В університеті передбачено дистанційну реєстрацію на участь у 

творчому конкурсі й вступному іспиті. Вступнику необхідно надіслати на 

адресу електронної пошти: tv-konkurs@hnpu.edu.ua скановані копії (чіткі 

фото) документів: 

1) заяву на участь у: 

 –  творчому конкурсі; 
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 –  вступному іспиті; 

2) 1 (одну) копію документа, що посвідчує особу (для ID карток додатково 

витяг); 

3) 2 (дві) фотокартки розміром 3x4 см; 

4) 1 (одну) копію документа про повну загальну середню освіту або довідку 

закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня 2021 року; 

5) 1 (одну) копію медичної довідки за формою 086-о на спеціальності: 

017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія» (оскільки університет 

належить до тих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців 

для галузей, які потребують обов’язкового професійно-медичного огляду); 

6) копію документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному 

іспиті. 

Приймальна комісія університету здійснює реєстрацію заяв вступників для 

участі у творчому конкурсі й вступному іспиті, формує екзаменаційні листки й 

екзаменаційні потоки в порядку надходження заяв вступників або з 

урахуванням пропозицій вступників. 

2.7. Прийом заяв і документів для вступу на навчання до  

університету здійснюється в строки, передбачені Умовами № 1274 та 

Правилами прийому до Харківського національного педагогічного університету  

імені Г. С. Сковороди у 2021 році відповідно. 

2.8. Вступники на місця державного замовлення допускаються до участі у 

творчих конкурсах, вступних іспитах у разі пред’явлення: 

1) оригіналу документа, що посвідчує особу; 

2) оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у 

вступному іспиті; 

3) екзаменаційного листка з фотокарткою; 

Вступникам, які подавали заяву дистанційно, з собою обов’язково мати на 

консультацію, творчий конкурс або вступний іспит: 

1) 2 (дві) фотокартки розміром 3x4 см; 

2) оригінал документа, що посвідчує особу; 

3) копію документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному 

іспиті; 

4) оригінал або копію медичної довідки за формою 086-о на спеціальності: 

017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія». 

2.9. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого 

приймальною комісією бала на одній із сесій, не допускаються до участі в 

наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання. 

2.10. Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів, вступних 

іспитів на місця державного замовлення та оцінки творчих конкурсів, вступних  

іспитів й інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, 

здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному  

вебсайті університету за адресою: http://hnpu.edu.ua (вкладка «Вступнику») та 

вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти не пізніше 

наступного дня після їхнього проведення. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол приймальної комісії 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
« 15 » грудня 2020 року № 67 

 

Ректору Харківського національного педагогічного університету  
імені Г. С. Сковороди 

 

З а я в а  
 

Прошу допустити мене до участі у творчому конкурсі на місця державного замовлення з 
 

_____________________________________________________ під час вступу до університету для  
   (указати предмет творчого конкурсу: фізична культура; малювання; хореографія) 
здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 
 

__________________________________________________________________________________. 
(указати код та назву спеціальності: 017 Фізична культура і спорт; 022 Дизайн; 023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація; 024 Хореографія) 

 

Прізвище    Число, місяць і рік 
народження 

ім’я   
        

по батькові    .  .     
 
 
Дата участі у творчому конкурсі (обрати одну із запропонованих сесій і час): 
 

  9.00    9.00 
       
 

1-а сесія  
(за розкладом у період: 
01.07.2021 – 07.07.2021)  13.00   

2-а сесія  
(за розкладом у період: 
08.07.2021 – 13.07.2021)  13.00 

 
 

Документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація _____________________  
 

___________________________________________________________________________________ 
(указати тип документа, серію, номер, ким і коли виданий) 

___________________________________________________________________________________ 
 

Документ про повну загальну середню освіту або довідка закладу освіти про завершення її 
здобуття до 10 липня 2021 року (повне найменування закладу та рік закінчення)_______________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Контактний телефон _________________________________________________________________ 
 

Адреса електронної пошти ____________________________________________________________ 
 

Населений пункт, у якому проживає учасник _____________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 

На час складання творчого конкурсу поселення в гуртожиток: потребую □;     не потребую □. 
 

 

 Даю згоду на обробку моїх персональних даних 
   

 

 
 

 
 

 

З Правилами прийому, Програмою творчого конкурсу з відповідного предмету, 
Порядком і розкладом проведення творчих конкурсів у ХНПУ імені Г. С. Сковороди  
у 2021 році ознайомлений(а) 

 
 

«_____» __________________ 2021 року    __________________________ 
  (дата заповнення)                   (підпис учасника) 

 
 

Реєстрація для участі у творчому конкурсі не вважається фактом подачі заяви вступником для вступу на навчання  
до ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Після проходження творчих конкурсів вступникам необхідно подати електронну заяву  

через електронний кабінет вступника (https://ez.osvitavsim.org.ua) у період із 14 липня 2021 року до 23 липня 2021 року. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол приймальної комісії 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
« 15 » грудня 2020 року № 67 

 

Ректору Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
 

З а я в а  
 

Прошу допустити мене до участі у вступному(их) іспиті(ах) на місця державного 
 

замовлення з _______________________________________________________________________ 
(указати предмет(и) вступного(их) іспиту(ів) за обраною спеціальністю) 

___________________________ під час вступу до університету для здобуття ступеня бакалавра 
на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю _______________________________  
 

(указати код та назву спеціальності) 

_________________________________________________________. 
 

Прізвище    Число, місяць і рік 
народження 

ім’я   
        

по батькові    .  .     
 

Користуюсь спеціальними умовами, а саме: ___________________________________________  
__________________________________________________________________________________. 

(указати, до якої категорії відноситься вступник згідно розділу VІІІ Правил прийому) 
 

Указати перелік документів, що підтверджують право вступника на участь у вступному іспиті 
(назва, серія та номер документа, дата видачі): __________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Дата участі у вступному(их) іспиті(ах) (обрати одну із запропонованих сесій і час): 
 

  9.00    9.00 
       
 

1-а сесія  
(за розкладом у період: 
01.07.2021 – 07.07.2021)  13.00   

2-а сесія  
(за розкладом у період: 
08.07.2021 – 13.07.2021)  13.00 

 
Документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація _____________________  
___________________________________________________________________________________ 

(указати тип документа, серію, номер, ким і коли виданий) 

___________________________________________________________________________________ 
 

Документ про повну загальну середню освіту або довідка закладу освіти про завершення її 
здобуття до 10 липня 2021 року (повне найменування закладу та рік закінчення) _______________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

Контактний телефон _________________________________________________________________ 
 

Адреса електронної пошти ____________________________________________________________ 
 

Населений пункт, у якому проживає учасник _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

На час складання вступного(их) іспиту(ів) поселення в гуртожиток:  потребую □;  не потребую □. 
 

 

 Даю згоду на обробку моїх персональних даних 
   

 

 
 

 
 

 

З Правилами прийому, Програмою вступного(их) іспиту(ів) з відповідного(их) 
предмету(ів), Порядком проведення вступних іспитів у ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 
2021 році ознайомлений(а) 

 
«_____» __________________ 2021 року    __________________________ 

  (дата заповнення)                   (підпис учасника) 

 

Реєстрація для участі у вступному(их) іспиті(ах) не вважається фактом подачі заяви вступником для вступу на 
навчання до ХНПУ імені Г.С.Сковороди.  Після проходження вступних іспитів вступникам необхідно подати електронну заяву  

через електронний кабінет вступника (https://ez.osvitavsim.org.ua) у період із 14 липня 2021 року до 23 липня 2021 року. 


