
Вступ 2023



Вступ у 2023 році
до Харківського радіотехнічного коледжу

на основі базової середньої освіти (9 класів):

реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів розпочинається

23 червня

прийом заяв та документів відбувається

з 30 червня по 13 липня

в електронній формі (через електронний кабінет).



До заяви вступник додає мотиваційний лист, який

подається в електронному вигляді, додатки до

мотиваційного листа приймаються на електронну поштову

скриньку коледжу hrtkvstup@gmail.com

Мотиваційний лист –
викладена вступником

письмово у довільній формі

інформація про його

особисту зацікавленість у

вступі на певну конкурсну

пропозицію та відповідні

очікування, досягнення у
навчанні та інших видах

діяльності.



В коледжі з 30 червня по 17 серпня буде

працювати консультаційний центр при

приймальній комісії для надання допомоги

вступникам під час подання заяв в електронній

формі. Вступники можуть звернутися до

консультаційного центру коледжу з метою

створення електронного кабінету, внесення заяв в

електронній формі та завантаження необхідних

документів.



При вступі необхідно подати такі документи:
1. Копію ID картки.

2. Копію витягу про реєстрацію / довідки з міста проживання.

3. Документ про освіту з додатком.

4. Копію військово-облікового документа (у

військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових

посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до

призовних дільниць).

5. Мотиваційний лист.

6. Кольорову фотокартку розміром 3 х 4 см в електронній

формі (у вигляді файлу розміром до 1Мб).

7. Копію паспорту одного з батьків (для неповнолітніх

вступників).



Конкурсний відбір
на навчання для здобуття фахової передвищої

освіти на основі базової середньої освіти, 

здійснюється:

на місця державного (регіонального) 

замовлення за результатами співбесіди; 

для вступу на місця за кошти фізичних або

юридичних осіб – на основі розгляду

мотиваційних листів.



Вступні випробування

проводяться у вигляді усної співбесіди з

математики і української мови (дистанційно), за

результатами якої виставляється одна позитивна

оцінка за шкалою 100-200, яка може включати до

десяти додаткових балів за успішне закінчення

підготовчих курсів.



Вимоги для зарахування:
• подати оригінали документа про освіту та

додатка до нього;

• підписати договір про навчання (незалежно

від джерел фінансування) між коледжем та

вступником.



У 2023 році подання оригіналів документів для

зарахування на навчання буде здійснюватися шляхом

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на

відповідні файли кваліфікованого електронного підпису

(КЕП) вступника, на електронну адресу Приймальної

комісії в терміни, визначені в Правилах прийому 2023 

року.

Підписання договору для неповнолітніх

вступників відбувається за участі їх батьків з

накладанням кваліфікованого електронного підпису

(КЕП) батьків.  



Алгоритм дій:
1.Підготуйте сканкопії необхідних оригіналів документів за

переліком.

2.Накладіть кваліфікований електронний підпис вступника

на кожен документ.

3.Підписані документи надішліть на електронну адресу

hrtkvstup@gmail.com. У темі електронного листа вступник

зазначає назву відділення та прізвище, ім’я, по батькові

вступника повністю.

З додатковою інформацією щодо вступу до коледжу

можна ознайомитися на сайті коледжу:

https://www.hrtt.kh.ua


