
До уваги абітурієнтів 

(хвилі і етапи зарахування) 
 

 

 На Ваші питання про порядок конкурсного відбору і зарахування на 

бюджетну форму навчання в Вовчанському технікумі Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка приймальна комісія дає роз’яснення, що згідно з Умовами 

прийому в вищі навчальні заклади України в 2013 році формування 

рейтингового списку рекомендованих до зарахування на бюджетні місця 

проходить в три етапи. 

1 етап  
 Приймальна комісія ВТХНТУСГ 31 липня 2013 року після 17.00 

(17.00 – час закінчення приймання документів) формує рейтингові списки 

абітурієнтів. В рейтингові списки включаються абітурієнти, які подали як 

копії так і оригінали документів в період від початку прийому до 31 липня 

включно.  

 Рейтинговий список формується в такій послідовності: 

- Перші місця в списку займають абітурієнти, які мають право 

зарахування на бюджет поза конкурсом (діти-сироти, діти інваліди 

1,2 груп і діти-інваліди і т.ін.). При цьому черговість в списку вони 

займають по сумі конкурсного балу (від більшого до меншого); 

- Слідуючими , після абітурієнтів, які зараховуються поза конкурсом, 

в списку йдуть абітурієнти, які рекомендовані до зарахування за 

співбесідою (див. Умови прийому п.ХІ); 

- Далі йдуть абітурієнти, які зараховуються за конкурсом. 

Вони займають місця в рейтинговому списку по сумі балів від  

більшого до меншого. 

Конкурсний бал розраховується шляхом додавання  двох конкурсних 

предметів сертифікатів ЗНО (чи результатів екзаменів) і середнього балу 

документу про освіту.  

Таким чином формуються рейтингові списки по кожній спеціальності 

підготовки. 

В формуванні рейтингових списків по кожному абітурієнту починаючи 

з першого, проставляється статус «рекомендований на бюджет» виходячи з 

кількості бюджетних місць, які отримав технікум по кожній спеціальності.  

Список рекомендованих на бюджетну форму навчання по кожній 

спеціальності приймальна комісія ВТХНТУСГ публікує 1-го серпня 2013 

року до 12.00 (розміщує на дошці об’яв приймальної комісії, сайті технікуму 

і сайті Міністерства).  

Абітурієнтам, рекомендованим на першому етапі до зарахування на 

бюджетні місця, необхідно  протягом 4-х днів прийняти рішення про вибір 

спеціальності   і подати оригінали документів (якщо вони подали копії). 



Абітурієнти рекомендовані до зарахування на бюджетні місця, які не 

подали до 4-го серпня 2013 року до 17.00 (включно) в приймальну комісію 

технікуму оригінали документів, які передбачені Умовами і Правилами 

прийому, повністю втрачають право на зарахування в Вовчанський 

технікум ХНТУСГ на бюджетні місця. 

 

2 етап 
Приймальна комісія ВТХНТУСГ 5-го серпня 2013 року до 12.00 

публікує  оновлений рейтинговий список абітурієнтів рекомендованих до 

зарахування на бюджет. Він формується наступним чином: зі списку 

рекомендованих на першому етапі  виключаються абітурієнти які не подали 

до 4-го серпня (включно) оригінали документів і абітурієнти які забрали 

документи. На  місця, які звільнилися, згідно з рейтинговим списком 

додаються абітурієнти, які не  були  рекомендовані до зарахування на 

першому  етапі незалежно від того, копії чи оригінали їх документів 

знаходяться в приймальній комісії. Таким чином,  в цьому списку можуть 

з’явитися абітурієнти, які не подали оригінал документів. 

Абітурієнтам, які рекомендовані на другому етапі до зарахування на 

бюджетні місця, необхідно  протягом трьох днів прийняти рішення і подати 

оригінали документів (якщо вони подавали копії). 

Абітурієнти, рекомендовані до зарахування на бюджетні місця, які не 

подали оригінали документів  до  7-го серпня 2013 року до 17-00 (включно) 

в приймальну комісію технікуму оригінали документів, які передбачені 

Умовами і Правилами прийому, повністю втрачають право на 

зарахування в Вовчанський технікум ХНТУСГ на бюджетні місця. 

 

3 етап  
Приймальна комісія ВТХНТУСГ 8-го серпня 2013 року до 12.00 

публікує  оновлений рейтинговий список абітурієнтів рекомендованих до 

зарахування на бюджет. Він формується наступним чином: зі списку 

рекомендованих на другому етапі  виключаються абітурієнти які не подали 

до 7-го серпня (включно) оригінали документів і абітурієнти які забрали 

документи. На  місця, які звільнилися, згідно з рейтинговим списком 

додаються абітурієнти, які не  були  рекомендовані до зарахування на 

першому та другому  етапі незалежно від того, копії чи оригінали їх 

документів знаходяться в приймальній комісії. Таким чином,  в цьому списку 

можуть з’явитися абітурієнти, які не подали оригінал документів. 

 Абітурієнти, рекомендовані до зарахування на бюджетні місця, які не 

подали оригінали документів  до  10-го серпня 2013 року до 17-00 

(включно) в приймальну комісію технікуму оригінали документів, які 

передбачені Умовами і Правилами прийому, повністю втрачають право на 

зарахування в Вовчанський технікум ХНТУСГ на бюджетні місця. 

10-серпня 2013 року після 17-00 приймальна комісія формує наказ про 

зарахування на бюджетну форму навчання. Наказ формується наступним 



чином: із списку рекомендованих до зарахування на бюджет на третьому 

етапі виключаються абітурієнти, які не подали до 10-го серпня до 17.00 

(включно) оригінали документів в приймальну комісію. На місця, які 

звільнилися зараховуються абітурієнти, які не отримали рекомендації ні на 

одному з етапів, але які подали оригінали документів  до 10-го серпня 2013 

року включно.  

Наказ на зарахування на бюджетну форму навчання у 

Вовчанському технікумі Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка буде розміщено 

11 серпня 2013 о 12.00 на дошці об’яв приймальної комісії, сайті технікуму і 

сайті Міністерства «Vstup.info». 

 

Примітки: 

1. Абітурієнти, які не попали в наказ на зарахування на бюджетну форму 

навчання зараховуються на контракт до 25 серпня за умови подання 

ними оригіналів документів. 

 

2.  Абітурієнти, рекомендовані до зарахування на бюджетну форму 

навчання, та які забрали оригінали документів з приймальної комісії в 

період з 1-го серпня до 10 серпня (включно), повністю втрачають право 

на зарахування в Вовчанський технікум ХНТУСГ на бюджетні місця, 

але мають можливість бути зарахованим на контрактну форму 

навчання. 

 

3. Якщо на любому із направлень підготовки після першого або другого 

етапу склалась ситуація, коли всі абітурієнти рекомендовані до 

зарахування на бюджетну форму навчання в установлені строки  

подали в приймальну комісію технікуму оригінали документів 

формується достроково наказ про зарахування і подальший конкурсний 

відбір не проводиться. 

 

4. Абітурієнти, які до 10-го серпня 2013 року не подали в приймальну 

комісію оригінали документів, мають право зарахування на контрактну 

форму навчання до 25 серпня 2013 включно, при умові подачі 

оригіналів документів у вказані строки. 

 

 

 


