Додаток 4
до Правил прийому до ХНУРЕ в 2018 році
Положення про порядок прийому
на навчання до ХНУРЕ
для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю
1.

Загальні положення

1.1.

Центр післядипломної освіти (ЦПО) здійснює набір осіб, які здобули
вищу освіту, або здобувають її не менше одного року та виконують у
повному обсязі індивідуальний навчальний план, для здобуття вищої
освіти за спорідненою або іншою спеціальністю відповідно до вимог
Правил прийому та цього додатку.

1.2.

Прийом на навчання осіб, які мають вищу освіту, для здобуття першого
(бакалаврського) або другого (магістерського) ступеня вищої освіти за
спорідненою або іншою спеціальністю здійснюється в межах
ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно
до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на
навчання на другий (третій) та наступні курси здійснюється в межах
вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами
підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів
підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс
відповідного року набору.

1.3.

Відбіркова комісія ЦПО – структурний підрозділ приймальної комісії
ХНУРЕ, який здійснює організацію, прийом та проведення вступних
випробувань осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь
(рівень), або здобувають його не менше одного року, для здобуття
першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти за іншою
спеціальністю.

1.4.

Для здобуття ступенів вищої освіти за спорідненою або іншою
спеціальністю приймаються:
1.4.1. особи, які здобувають ступінь бакалавра не менше одного року –
для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю;

1.5.

1.6.

1.4.2. особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста) – для здобуття ступеня
бакалавра за іншою спеціальністю;
1.4.3. особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста) – для здобуття ступеня
магістра за спорідненою або іншою спеціальністю за заочною
формою навчання з використанням дистанційних технологій.
Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на
навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у
декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки
однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного
(місцевого) бюджету.
Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за
двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми
програмами, напрямами підготовки).

1.7.
Вступники приймаються на навчання:
1.7.1. Особи, які здобули ступінь бакалавра протягом року
приймаються на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою
спеціальністю на другий курс за індивідуальним планом навчання.
1.7.2. Особи, які здобули ступінь бакалавра протягом двох-трьох років
приймаються на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою
спеціальністю на третій курс за індивідуальним планом навчання.
1.7.3. Особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста) – приймаються на навчання для здобуття
ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на третій курс за індивідуальним
планом навчання.
1.7.4. Особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста) – приймаються на навчання для здобуття
ступеня магістра за спорідненою або іншою спеціальністю за заочною
формою навчання з використанням дистанційних технологій відповідно до
умов цих правил.
2.

Конкурсний відбір

2.1
Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти в ХНУРЕ
здійснюється за результатами вступних випробувань:
2.1.1. для осіб, що зазначені в п. 1.4.1 визначено в Правилах прийому
(розділ 6 п.18);

2.1.2. для осіб, що зазначені в п. 1.4.2 здійснюється у формі співбесіди.
2.1.3. для осіб, що зазначені в п. 1.4.3 здійснюється у формі іспиту з
іноземної мови та фахового вступного випробування.
2.2.
Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який
розраховується відповідно до цих Правил:
2.2.1. для осіб, що зазначені в п. 1.4.1 здійснюється у формі співбесіди.
2.2.2. для осіб, що зазначені в в п. 1.4.2 та п. 1.4.3 здійснюється у формі
іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування;
3. Право здобувачів вищої освіти за іншою спеціальністю, різні джерела її
фінансування

3.1.

Особи, зазначені в п. 1.4.1 можуть вступити до ХНУРЕ, за умови
успішного проходження додаткових вступних випробувань з
урахуванням середнього бала атестату.

3.2.

Особи, зазначені в п. 1.4.2 та п. 1.4.3 можуть вступити до ХНУРЕ, за
умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з
урахуванням середнього бала відповідного документа про вищу освіти.

3.3.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних,
фізичних осіб та ваучерами.

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

4.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання для осіб, зазначених в п. 1.4.1 та п.1.4.2
Таблиця 4.1
Етапи вступної кампанії
Денна / Заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів
2 липня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та
документів
Строки проведення фахових
випробувань
Строки закінчення виконання вимог
до зарахування на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб
Зарахування вступників за рахунок
цільових пільгових державних
кредитів, за кошти фізичних та
юридичних осіб

о 18.00 годині
27 серпня 2018 р.
з 28 серпня - 30 серпня 2018 р.
до 17.00 години
31 серпня 2018 р.
не пізніше
15 вересня 2018 р.

4.2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання для осіб, зазначених в п. 1.4.3 визначаються в
таблиці 4.2., при цьому прийом документів закінчується не раніше 24 липня.
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення
прийому
заяв
та
документів
Строки
проведення
вищим
навчальним
закладом
вступних
екзаменів і фахових випробувань
Строки закінчення виконання вимог
до зарахування на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб
Зарахування вступників за рахунок
цільових
пільгових
державних
кредитів, за кошти фізичних та
юридичних осіб

Таблиця 4.2
Заочна форма навчання з
використанням дистанційних
технологій
02 липня 2018 р.
о 18.00 годині
27 серпня 2018 р.
з 28 серпня - 30 серпня 2018 р.
до 17.00 години
31 серпня 2018 р.

не пізніше 15 вересня 2018 р.

5. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

5.1. Категорії вступників, що зазначені в п.1.4.1 – 1.4.3 подають заяви
тільки в паперовій формі.











5.2. Під час подання заяви вступники, що зазначені в п. 1.4.1 додають:
документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5
Закону України "Про громадянство України", пунктів 15, 16 частини
першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 частини першої
статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства");
копія ідентифікаційного коду;
копія закордонного паспорту (за наявністю);
нотаріально завірена копія атестату та додатку до нього;
військовий квиток або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних;
6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
медичну довідку за формою 086-о;
згода вступника на обробку персональних даних;
довідку з місця навчання із зазначенням: дати вступу, терміну
навчання, курсу, форми навчання, напряму підготовки / спеціальності.

5.3. Під час подання заяви вступники, що зазначені в п. 1.4.2- 1.4.3
додають:
 документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5
Закону України "Про громадянство України", пунктів 15, 16 частини
першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 частини першої
статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства");
 копія ідентифікаційного коду;
 копія закордонного паспорта (за наявності);
 нотаріально завірені копії документа державного зразка про раніше
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;
 копії документів про вищу освіту та додатків до них;
 військовий квиток або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних;
 шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 медичну довідку за формою 086-о.
5.4. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка
державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без
подання додатку документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень.
6. Організація і проведення конкурсу визначені в п.6 Правил прийому
для відбору осіб, які зазначені в п. 1.4.1-1.4.2.
7. Порядок формування рейтингових списки вступників та
рекомендацій до зарахування, реалізація права вступників на обрання місця
навчання, коригування списку рекомендованих до зарахування, забезпечення
відкритості та прозорості при проведенні прийому, особливості прийому та
навчання іноземців та осіб без громадянства у ХНУРЕ викладені в Правилах
прийому до ХНУРЕ.

