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1. Загальні положення
1.1. Приватний заклад «Інститут «Харківська школа архітектури» (далі – Інститут) оголошує
прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенем бакалавра, денною формою
навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу. Термін навчання складає 3 роки 5
місяців, а за скороченим строком навчання – 3 роки.
Провадження освітньої діяльності в Інституті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства
освіти і науки України (видана на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від
22.05.2018 №933-л) за галуззю знань «Архітектура та будівництво» та спеціальністю «Архітектура
та містобудування», код спеціальності 191, за неакредитованою освітньою програмою
«Архітектура та урбанізм».
1.2. Правила прийому розроблені Приймальною комісією приватного закладу «Інститут
«Харківська школа архітектури» (далі – приймальна комісія) відповідно до законодавства
України, у тому числі Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2019 року №1285 (далі –
Умови прийому).
Всі терміни вживаються у значеннях, встановлених Умовами прийому. З питань, що не викладені
в цих Правилах прийому, слід керуватись Умовами прийому.
1.3. До Інституту приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які
проживають (перебувають) на території України на законних підставах, здобули повну загальну
середню освіту та виявили бажання здобути вищу освіту.
1.4. Прийом до Інституту здійснюється на конкурсній основі. Фінансування підготовки здобувачів
вищої освіти здійснюється за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
Місця, що фінансуються за державним замовленням, відсутні; квота-1, квота-2, квота-3, квота-4,
квота для іноземців відсутні.
1.5. Вступники приймаються на навчання на перший курс.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або вищий ступень
(рівень) вищої освіти, приймаються на перший курс зі скороченим строком навчання.
1.6. Організацію прийому вступників до Інституту здійснює приймальна комісія, склад якої
затверджується наказом Ректора, який є її головою.
Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію закладу вищої освіти,
затвердженим Вченою радою Інституту відповідно до Положення про приймальну комісію
вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15
жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015
року за № 1353/27798.

Ректор забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, Правил
прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання
відповідного наказу Ректора Інституту та/або виконання процедур вступної кампанії.
Усі питання, пов’язані з прийомом до закладу вищої освіти, вирішуються приймальною комісією
на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу
вищої освіти в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного
рішення.
Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):
− протягом року – будні дні з 10:00 до 12:00;
− у період з 10 липня по 30 серпня 2020 року – з понеділка по суботу з 12:00 до 18:00.
1.7. Вступникам на час вступу місця в гуртожитку не надаються. Поселення до гуртожитку
студентів за черговістю відповідно до чинного законодавства України.
1.8. В Інституті наявні можливості для навчання осіб з особливими освітніми потребами (звукове
обладнання, додаткове освітлення, елементи доступності тощо).

2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору
та зарахування на навчання, порядок прийому заяв
2.1. Для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти:
01 липня

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження
необхідних документів

13 липня

Початок прийому заяв та документів вступників

16 липня, 18:00

Закінчення прийому заяв та документів вступників

13 липня –
22 липня
16 липня – 18
липня
01 серпня, 12:00

Проведення творчих конкурсів, вступних іспитів

до 07 серпня,
18:00
до 30 серпня

Виконання вступниками вимог до зарахування

Проведення співбесід
Оприлюднення рейтингового списку із рекомендаціями щодо
зарахування

Зарахування вступників

2.2. Для осіб, які вступають на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста або раніше здобутого ступеня (рівня) вищої освіти:
01 липня

Початок прийому заяв та документів вступників

22 липня, 18:00

Закінчення прийому заяв та документів вступників

23 липня – 30
липня
01 серпня, 12:00

Фахові вступні випробування

до 07 серпня,
18:00
до 30 серпня

Виконання вступниками вимог до зарахування

Оприлюднення рейтингового списку із рекомендаціями щодо
зарахування

Зарахування вступників

2.4. Прийом заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Інституту здійснюється в
порядку, встановленому розділом VI Умов прийому.

3.

Конкурсний відбір

3.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних
випробувань на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов та Правил
прийому.
3.2. Для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти вступні випробування
проводяться у наступних формах:
− зовнішнє незалежне оцінювання (надалі – ЗНО) з першого предмету - української мови та
літератури;
− ЗНО з другого предмету, який визначається для конкурсних пропозицій в Додатку 2 до цих
Правил прийому (математика, історія України або іноземної мови);
− творчий конкурс.
Конкурсний бал розраховується за формулою:
Конкурсний бал = К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*А,
де П1, П2 – оцінки ЗНО з першого да другого предметів,

П3 – оцінка з творчого конкурсу (дорівнює від 100 до 200 балів),
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведеного у шкалу 100-200
балів (додаток 5 до Умов прийому);
К1, К2, К3, К4 є невід’ємними ваговими коефіцієнтами, що дорівнюють К1=0,2, К2=0,2, К3=0,5,
К4=0,1.
Максимальний конкурсний бал = 200.
3.3. Для осіб, які вступають на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, вступні випробування проводяться у наступних формах:
− зовнішнє незалежне оцінювання (надалі – ЗНО) з першого предмету - української мови та
літератури;
− фахового випробування.
Конкурсний бал розраховується за формулою:
Конкурсний бал = П1+П2,
де П1 – оцінка з ЗНО з української мови та літератури;
де П2 – бал за фахове випробування, що оцінюється від 100 до 200 балів.
Максимальний конкурсний бал = 400.
3.4. Для осіб, які вступають на основі раніше здобутого раніше здобутого ступеня (рівня) вищої
освіти, вступні випробування проводяться у формі фахового випробування.
Конкурсний бал розраховується за формулою:
Конкурсний бал = П1,
де П1 – оцінка з фахового випробування, що оцінюється від 100 до 200 балів.
Максимальний конкурсний бал = 200.
3.5. Вступники, які проходять творчі конкурси та фахові вступні випробування, допускаються до
участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього
незалежного оцінювання (за наявності).
3.6. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, документа державного зразка про
раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого
здійснюється вступ, і додатка до нього, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким
чином: «3» або «задовільно» відповідає «6», «4» або «добре» відповідає «9», «5» або «відмінно»
відповідає «12». З дванадцятибальної шкали середній бал переводиться згідно додатку 5 до Умов
прийому. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну

середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2. В такому ж
порядку переводяться інші оцінки.
Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах
(відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і
Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів
з двох вступних випробувань за вибором вступника.
Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу останній
доданок 29 встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує
200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.
Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та
першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток в порядку,
встановленому Умовами прийому.
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає
мінімальному можливому значенню.
Мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, з якими вступник допускається до
участі у конкурсі дорівнює 100 балів.
3.7. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної
середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну
сесію конкурсу.
Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на
одній з них, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі
на навчання.
Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, затверджуються
головою приймальної комісії та публікуються на сайті Інституту.
Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за
програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на
основі повної загальної середньої освіти. Голова приймальної комісії затверджує порядок
оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового балу.
Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання, програми інших
вступних випробувань розробляються і затверджуються головою приймальної комісії Інституту.
Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених
програм.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих конкурсів обов’язково
оприлюднюються на веб-сайті Інституту. У програмах повинні міститися критерії оцінювання,
структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.
Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом
час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому
мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому
документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не
допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до
запису про вступника в Єдиній базі, оприлюднюються на стендах приймальної (відбіркової)
комісії та на сайті Інституту.
3.8. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Інститутом, розглядає
апеляційна комісія Інституту, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом Ректора.
Апеляція подається у письмовій формі особисто вступником не пізніше наступного дня після
опублікування результатів іспитів. Апеляція розглядається у присутності вступника, про час і
місце повідомляється в день подання апеляції. Інші питання діяльності апеляційної комісії
регулюються Положенням про апеляційну комісію Інституту.
3.9. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових
випробуваннях, співбесідах, зберігаються не менше одного року в порядку, визначеному
приймальною комісією, після чого знищуються, про що складається акт.

4.

Спеціальні умови

4.1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої
освіти на основі повної загальної середньої освіти є:
− зарахування за співбесідою;
− участь у конкурсному відборі за іспитами.
4.2. Перелік осіб, які мають право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при
вступі та порядок їх застосування визначено розділом VIII Умов прийому.

5. Рейтингові списки, рекомендації зарахування, наказ про
зарахування
5.1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази в порядку, визначеному
Умовами прийому, та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті закладу вищої освіти.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення
відповідного рішення на стендах приймальної (відбіркових) комісій. Рішення приймальної
комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті, а також
відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі. Рекомендованим до зарахування вступникам
можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.
5.2. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі, після прийняття приймальною
комісією рішення про рекомендацію до зарахування відповідно до строку, п. 2.1., 2.2. цих Правих
прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання до приймальної комісії закладу вищої освіти. Подані оригінали
документів зберігаються в Інституті протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в
електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною
комісією.
5.3. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог
для зарахування та корегує список рекомендованих до зарахування.
5.4. Договір про надання освітніх послуг між Інститутом та фізичною (юридичною) особою
укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом
двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування
цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
5.5. Накази про зарахування на навчання видаються ректором інституту на підставі рішення
приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в
Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті
Інституту у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V Умов прийому або
відповідно до нього.
5.6. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною
комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XVІ Умов
прийому.
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до Інституту за власним
бажанням, відраховані із Інституту за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам
повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про
відрахування.
5.7. У разі якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних
днів від дня їх початку наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
5.8. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 5.6., 5.7. Правил прийому, місце(я) може
проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю
конкурсну пропозицію. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня, при цьому
накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18:00 19 вересня.

6.

Відкритість

6.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової
інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Для акредитації,
представники засобів масової інформації повинні звернутись до Інституту не пізніше, ніж за 3
години до початку засідання, на електронну пошту або за телефоном, вказаними на сайті
Інституту, вказати назву засобу масової інформації та прізвище, ім’я та по-батькові представника.
6.2. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських
спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з
документами, що надаються членам приймальної комісії.
6.3. Інститут зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на
провадження діяльності.
Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг за кожною конкурсною пропозицією
(спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про
кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті Інституту не
пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних
відомостей.
6.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню
засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання.
Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.
6.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про
здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за
співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук
України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування
наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

Додаток 1
до Правил прийому до Приватного закладу «Інститут
«Харківська школа архітектури» у 2020 році

Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом на навчання для здобуття
ступеня бакалавра

№

Назва конкурсної пропозиції

Обсяг

1.

Архітектура та урбанізм. Вступ на основі повної загальної
середньої освіти (денна 1)
Архітектура та урбанізм. Вступ на основі повної загальної
середньої освіти (денна 2)
Архітектура та урбанізм. Вступ на основі повної загальної
середньої освіти (денна 3)
Архітектура та урбанізм. Вступ на основі на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Архітектура та урбанізм. Вступ на основі на основі раніше
здобутого ступеня (рівня) вищої освіти

12

2.
3.
4.
5.

7
6
10
10

Додаток 2
до Правил прийому до Приватного закладу «Інститут
«Харківська школа архітектури» у 2020 році

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат ЗНО для вступу на
основі повної загальної середньої освіти (конкурсні пропозиції «Архітектура та урбанізм. Вступ
на основі повної загальної середньої освіти» денна 1, денна 2, денна 3)

№

Перелік конкурсних предметів

1.

Українська мова та література

2.

Математика (денна 1)

2.

Історія України (денна 2)

2.

Іноземна мова (денна 3)

3.

Творчий конкурс

