Правила прийому 2022
БАКАЛАВР
У 2022 році зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) замінено національним
мультидисциплінарним тестом (НМТ).
Зарахування до кафедри Електричні апарати можливе як на основі трьох
предметів із НМТ цього року (Українська мова, Математика, Історія
України), так і за трьома сертифікатами ЗНО попередніх 2019-2021 років (з
Української мови, Математики та додаткової дисципліни).
ВАЖЛИВО! Можна замінити предмет НМТ на ЗНО, в зворотній бік ЗНО
на НМТ не замінюється. Заміна предмету НМТ на ЗНО відбувається лише
у випадку, коли результат з предмету ЗНО не більший ніж на 15 балів від
результату з предмету НМТ).

Розрахунок конкурсного балу (КБ)
за результатами НМТ
КБ = РК × ГК × (К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + ОУ)
за результатами ЗНО попередніх років
КБ = РК × ГК × (К1×П1 + К2×П2 + К3×П3) / 0,9
Прийняті скорочення:
РК – регіональний коефіцієнт, для Харкова РК = 1,07;
ГК – галузевий коефіцієнт, для нашої спеціальності 141 ГК = 1,02;
К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти для предметів П1, П2, П3 відповідно:
– за результатами НМТ:
•предмет П1 = Українська мова з коефіцієнтом К1 = 0,3,
•предмет П2 = Математика з коефіцієнтом К1 = 0,5,
•предмет П3 = Історія України з коефіцієнтом К1 = 0,2;
– за результатами ЗНО попередніх років:
•предмет П1 = Українська мова з коефіцієнтом К1 = 0,35,
•предмет П2 = Математика з коефіцієнтом К1 = 0,3,
•предмет П3 = додатковий предмет з коефіцієнтом К1 = 0,25. Додатковим
предметом може бути Історія України, Іноземна мова, Фізика, Хімія,
Біологія, Географія;
ОУ – бали (від 0 до +10) за успішне закінчення у 2022 році підготовчих
курсів НТУ «ХПІ» для вступу на спеціальності, яким надається особлива
підтримка (наша спеціальність 141 – саме така!).

Для реєстрації на підготовчі курси не забудьте правильно вказати наш
Інститут – Навчально-науковий інститут Енергетики, Електроніки та
Електромеханіки (ЕЕЕ): https://forms.gle/qCXYNGsYewJypMxj6
Важливі дати для вступу на бакалаврат кафедри Електричні апарати

Порядок дій складання НМТ

Сесії, які Ви можете обрати для
складання НМТ
Основн
а сесія

Додатков
а сесія

Спеціаль
на сесія

01.02 –
19.04

10.06 –
20.06

01.09 –
07.09

20.05 –
07.06

08.07 –
18.07

–

3. Уточнення місця тестування

21.06 –
07.07

01.08 –
10.08

01.09 –
07.09

4. Отримання повідомлення про
час і місце проходження
тестування

до
12.07

до 12.08

до 10.09

5. Проведення тестування НМТ

18.07 –
10.08

16.08 –
20.08

12.09 –
16.09

6. Оголошення результатів НМТ

до
12.08

до 21.08

до 19.09

1. Реєстрації на сесію через сайт:
https://zno.testportal.com.ua/info/log
in
2. Підтвердження свого бажання
взяти участь у НМТ та обрання
місця тестування на своїй
Інформаційній сторінці на сайті
УЦОЯО:
https://zno.testportal.com.ua/info/log
in

Порядок дій для вступу на бакалаврат
1. Створіть власний електронний кабінет ВСТУПНИКА – ця можливість
буде доступна із 1 липня (де і як його створювати буде відомо напередодні
1 липня, ми вам про це повідомимо).
2. З 29 липня до 23 серпня подайте заявку з 1 пріоритетом у своєму
електронному кабінеті за напрямком:
Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут» → 141 спеціальність → Конкурсна пропозиція «Електричні
апарати». До заявки додайте результат НМТ або ЗНО та власний
мотиваційний лист.
3. Чекайте оголошення рейтингового списку.
Оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 29 серпня.
4. Підтвердіть бажання навчатись на бюджеті з 29 серпня до 18:00 2
вересня. Для цього надішліть на електронну пошту приймальної комісії
vstup.ieee@khpi.edu.ua копії Вашого атестату, додатка до нього, результати
НМТ або ЗНО, паспорту, ІНН та прописки, які завірені електронним
підписом (створити електронний підпис можна у будь-якому відділенні
банка або у застосунку Дія. Підпис. https://ca.diia.gov.ua/sign) та договір на
навчання (щодо нього з Вами зв’яжеться приймальна комісія).
5. Чекайте на зарахування на бюджет 9 вересня.

Детально про мотиваційний лист
Мотиваційний лист треба буде прикріпити до оцінок НМТ через
електронний кабінет при вступі.
Перед цим надішліть написаний мотиваційний лист нам для надання
допомоги та перевірки правильних формулювань перед вступом в
Університет.
Приклад написання мотиваційного листа тут.

Для випускників коледжів
1. Що можна зробити до захисту диплома у коледжі
Перевірити наявність сертифікатів ЗНО 2019–2021 років з Української
мови та Математики.
Обчислити конкурсний бал (КБ) – сума балів за двома сертифікатами
ЗНО поділена на 2.
Якщо КБ вийшов 125 і більше – все гаразд. Далі чекати реєстрації
особистих електронних кабінетів з 1 липня і подання електронних
документів через кабінет вступника.
Якщо КБ вийшов менше 125 або немає сертифікатів ЗНО, необхідно
терміново
(!)
записатися
на
здачу
НМТ
через
сайт
https://zno.testportal.com.ua/info/login.
Для покращення свої шансів на НМТ рекомендуємо записатися на
безкоштовні підготовчі курси НТУ «ХПІ» для вступу на спеціальності,
яким надається особлива підтримка (наша спеціальність 141 – саме така!).
Для реєстрації на підготовчі курси не забудьте правильно вказати наш
Інститут – Навчально-науковий інститут Енергетики, Електроніки та
Електромеханіки (ЕЕЕ): https://forms.gle/qCXYNGsYewJypMxj6
Створити особистий електронний цифровий підпис (створити
електронний підпис можна у будь-якому відділенні банка або у застосунку
Дія. Підпис. https://ca.diia.gov.ua/sign).
Написати мотиваційний лист для вступу в НТУ «ХПІ» на нашу кафедру
«Електричні апарати». Надішліть мотиваційний лист для перевірки та
надання допомоги з правильних формулювань відповідальним особам
кафедри. Не соромтеся, пишіть, як зумієте, а потім ми допоможемо зі
змістом мотиваційного листа, і, якщо потрібно, з граматикою.
2. Що робити після отримання диплома у коледжі
Зробити електронні копії диплома коледжу, додатка до диплома,
паспорта, ІНН, прописки та фото 3х4.

Завірити ці копії особистим електронним цифровим підписом.
Скласти успішно НМТ.
Чекати можливості створення електронного кабінету із 1 липня (де і як
його створювати буде відомо напередодні 1 липня, ми вам про це
повідомимо).
Подати електронну заявку на спеціальність 141 – Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка
за
освітньою
програмою
«Електромеханіка».
Наші контакти:
+380 67 3594696 (Viber, Telegram)
Доцент Гречко Олександр Михайлович
наш сайт: web.kpi.kharkov.ua/ea
наша група: fb.com/groups/elapparaty
e-mail: a.m.grechko@gmail.com

Вступ після закінчення коледжу або технікуму можливий за
скороченою формою навчання на 1 курс (тривалість навчання 3 роки).
1 липня 2022 року – початок реєстрації електронних кабінетів вступників.

МАГІСТР
1. Для вступу на 1 курс необхідно:
– здати Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови;
– пройти профільний вступний іспит на кафедрі «Електричні машини».
2. Важливі дати для вступу в магістратуру:

26 квітня – 17 травня 2022 року – реєстрація на ЄВІ;
13 червня – 16 червня 2022 року – прийом заяв та документів для участі у
вступних іспитах для осіб, що мають право на спеціальні умови вступу;
1 липня 2022 року – реєстрація електронних кабінетів вступників, які
складали ЄВІ у 2020 та 2021 роках;
13 липня 2022 року – реєстрація електронних кабінетів вступників, які
складали ЄВІ у 2022 році;
20 червня – 2 липня 2022 року – ЄВІ та вступний іспит з іноземної мови в
НТУ «ХПІ» для осіб, що звільнені від складання ЄВІ;
15 липня – 22 липня 2022 року – подання документів на бюджет і контракт
;
18 липня – 30 липня 2022 року – проведення фахових вступних
випробувань (точна дата буде призначена пізніше).
до 2 серпня 2022 року – оприлюднення списку рекомендованих до
зарахування;
до 18.00 8 серпня 2022 року – виконання вимог до зарахування на бюджет;
9 серпня 2022 року – зарахування на бюджет;
до 19 серпня 2022 року – переведення на вакантні місця на бюджет осіб,
які зараховані на навчання на контракт;
до 30 серпня 2022 року – зарахування на контракт;
1 вересня – 30 листопада 2022 року – додаткова сесія на навчання на
контракт.
Заява встановленого зразка в електронній формі!

