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І. Загальні положення 

 

1. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (далі — 

Університет) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за 

ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії та освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста, освітніми програмами, спеціальностями 

(напрямами), формами навчання відповідно до ліцензії в межах 

ліцензованого обсягу (додаток 1). Прийом на спеціальності (напрями), термін 

дії ліцензії на які закінчується 1 липня 2016 року, буде здійснюватися за 

умови проходження акредитації відповідних спеціальностей (напрямів).  

2. Організацію прийому вступників до Університету здійснює 

приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора 

Університету, який є її головою. 

3. Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, 

в тому числі Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України в 2016 році та цих Правил прийому. 

4. Усі питання, пов'язані з прийомом до Університету, вирішуються 

приймальною комісією на її засіданнях.  

5. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу ректором Університету. 

6. До Університету приймаються громадяни України, іноземці, а також 

особи без громадянства, які перебувають на території України на законних 

підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та 

виявили бажання здобути вищу освіту. 

Усі особи, які здобувають вищу освіту в Університеті мають рівні 

права та обов’язки.  

7. Прийом до Університету на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні 

рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування 

навчання.  

8. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за 

кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, 

напрямами підготовки). 

9. Поселення до гуртожитків вступників та студентів відбувається 

згідно Положенню про поселення, проживання та правила внутрішнього 

розпорядку в гуртожитках студмістечка Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, затвердженому наказом № 0601-1/204 від 

15 липня 2013 року і розміщеному на веб-сайті Університету. 

10. В Університеті наявні умови для навчання осіб з особливими 

потребами. 

 

ІІ. Фінансування підготовки фахівців 

 

1. Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється:  
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за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним 

замовленням, за кошти державного бюджету);  

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання 

цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти 

здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних 

кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;  

за ваучерами;  

за кошти фізичних та юридичних осіб.  

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в 

державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі 

відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти 

громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти 

державного бюджету, можуть здобувати рівень магістра за кошти фізичних, 

юридичних осіб. 

Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного 

або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно 

безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих 

навчальних закладах за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування 

до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з 

підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів 

державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з 

підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 серпня 2015 року № 658. Вступ на навчання для здобуття ступеня 

магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного 

спрямування на основі повної загальної середньої освіти вважається вступом 

одночасно на ступінь бакалавра та магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) в значенні цього Порядку. 

3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту 

за другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних 

закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати 

службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що 

підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в 

інших випадках, передбачених законом.  

4. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій 

території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження 

здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на 

території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з 

наданням місць у гуртожитках на час навчання. 
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ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників 

 

1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра (спеціаліста медичного 

спрямування) приймаються особи з повною загальною середньою освітою за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників 

та/або згідно з Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими 

здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей 

вступників, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, 

крім випадків, передбачених у розділах VII, ІX, XVII цих Правил прийому.  

2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра Університет приймає на 

другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця 

ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста (додаток 2). Прийом на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня 

бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.  

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня бакалавра 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого 

за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових 

вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого 

спеціаліста. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів 

фізичних, юридичних осіб. 

3. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття 

ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється 

за результатами фахових вступних випробувань. На навчання для здобуття 

ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста. 

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра і 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження 

додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома 

бакалавра. 

4. Університет приймає на навчання осіб, які здобули ступінь 

бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для 

здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, 

напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу. 

Університет приймає на навчання осіб, які не менше одного року 

здобувають ступінь бакалавра (спеціаліста медичного спрямування) в 

Університеті та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття 

ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий 

курс за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого 

обсягу. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних 

та фізичних осіб. 
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5. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету 

приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста). 

 

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

 

1. Порядок роботи приймальної комісії:  

з 11 липня по 27 липня:  

з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 (20 та 27 липня — до 18:00),  

субота — з 10:00 до 15:00,  

неділя — вихідний день;  
 

з 28 липня по 12 серпня:  

з понеділка по суботу  з 10:00 до 15:00 (05 серпня — до 18:00);  

неділя — вихідний день;  

 

з 13 серпня по 23 серпня:  

з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00;  

субота, неділя — вихідні дні.  

У разі необхідності приймальна комісія може прийняти рішення про 

зміну графіка її роботи, яке буде оприлюднене на інформаційних стендах 

приймальної комісії та на веб-сайті Університету. 

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої 

освіти проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма навчання 

Початок прийому заяв та документів 
11 липня 2016 року 

11 липня  

2016 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають 

проходити творчі конкурси, що 

проводить Університет 

20 липня 2016 року 

о 18.00 годині 

30 липня  

2016 року 

 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають право 

складати вступні іспити, що 

проводить Університет (розділ VII 

цих Правил прийому), а також 

проходити співбесіду (розділ ІХ цих 

Правил прийому) 

20 липня 2016 року 

о 18.00 годині 

30 липня  

2016 року 
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Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які не 

складають вступних іспитів і не 

проходять співбесіду або творчі 

конкурси 

27 липня 2016 року 

о 18.00 годині 

09 серпня 

 2016 року 

Строки проведення Університетом 

творчих конкурсів 
18 липня – 27 липня 

2016 року 

01 серпня –  

09 серпня  

2016 року 

Строки проведення Університетом 

вступних іспитів 
21 липня – 27 липня 

2016 року 

01 серпня –  

09 серпня  

2016 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування на 

навчання з фінансуванням 

підготовки за кошти  державного 

бюджету 

не пізніше 12.00 

години 01 серпня 

2016 року 

 

10 серпня  

2016 року 

Терміни закінчення строків вибору 

вступниками місця навчання 

на місця за кошти 

державного 

бюджету – до 18.00 

години 05 серпня, 

за кошти фізичних 

та юридичних осіб 

– не пізніше 10 

серпня  

15 серпня о 15.00 

годині 

Терміни зарахування вступників за кошти 

державного 

бюджету – 06 

серпня не пізніше 

12.00 години; 

за кошти фізичних 

та юридичних осіб 

–12 серпня 

за кошти 

державного 

бюджету –  

16 серпня; 

за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб –

26 серпня  

 

3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що 

проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання 

вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

відповідно до пункту 2 розділу ІІІ цих Правил прийому проводиться в такі 

строки: 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма навчання 

Початок прийому заяв та документів 
11 липня 2016 року 

11 липня  

2016 року 
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Закінчення прийому заяв та 

документів  
20 липня 2016 року 

о 18.00 годині 

20 липня 2016 

року о 18.00 

годині 

Строки проведення Університетом 

фахових вступних випробувань 

21 липня – 27 липня 

2016 року 

21 липня – 27 

липня 2016 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

28 липня 2016 року 

 

28 липня  

2016 року  

Терміни зарахування вступників за державним 

замовленням - 06 

серпня; за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб – 

після зарахування 

на місця 

державного 

замовлення 

відповідного 

напряму - 12 серпня 

за державним 

замовленням –  

06 серпня; за 

кошти фізичних 

та юридичних 

осіб – після 

зарахування на 

місця державного 

замовлення 

відповідного 

напряму  -  12 

серпня  

 

4. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що 

проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання 

вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та 

ступеня магістра проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма навчання 

Початок прийому заяв та документів 
11 липня 2016 року 

11 липня 

 2016 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів  

 

1) за державним 

замовленням: 26 

липня 2016 року; 

2) за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб: 09 

серпня 2016 року 

 

1) за державним 

замовленням: 26 

липня 2016 року; 

2) за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб: 

09 серпня 2016 

року 

Строки проведення Університетом 

вступних випробувань 

1) за державним 

замовленням: 27 

липня – 09 серпня 

2016 року; 

2) за кошти 

1) за державним 

замовленням: 27 

липня – 09 серпня 

2016 року; 

2) за кошти 
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фізичних та 

юридичних осіб:  

10 – 16  серпня 2016 

року 

фізичних та 

юридичних осіб: 

10 – 16  серпня 

2016 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування  на 

місця державного замовлення 

10 серпня 2016 року  
10 серпня  

2016 року 

Терміни зарахування вступників за державним 

замовленням - не 

пізніше 16 серпня; 

за кошти фізичних 

та юридичних осіб 

– після зарахування 

на місця 

державного 

замовлення 

відповідної 

спеціальності - 26 

серпня 

за державним 

замовленням - не 

пізніше 16 серпня; 

за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб – 

після зарахування 

на місця 

державного 

замовлення 

відповідної 

спеціальності - 26 

серпня  

 

5. Прийом заяв і документів від вступників на основі ступенів 

бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття 

ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки у межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу починається 11 липня 2016 року і закінчується 22 

серпня 2016 року. Фахове вступне випробування у формі співбесіди 

проводиться з 18 липня по 23 серпня 2016 року. Зарахування вступників 

відбувається 26 серпня 2016 року. Прийом таких вступників здійснюється за 

всіма акредитованими напрямами підготовки, де оголошено прийом за 

денною та заочною формами навчання, на відповідний курс в залежності від 

попередньої освіти та нормативних термінів навчання. 

6. Прийом заяв і документів від осіб, які не менше одного року 

здобувають ступінь бакалавра (спеціаліста медичного спрямування) в 

Університеті та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття 

ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий 

курс за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого 

обсягу починається 11 липня 2016 року і закінчується 22 серпня 2016 року. 

Фахове вступне випробування у формі співбесіди проводиться з 18 липня по 

23 серпня 2016 року. Зарахування вступників відбувається 26 серпня 2016 

року. Прийом таких вступників здійснюється за всіма акредитованими 

освітніми програмами (напрямами підготовки), де оголошено прийом за 

денною та заочною формами навчання.  
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7. Прийом заяв і документів, проведення фахового вступного 

випробування для осіб, які вступають на навчання до Інституту 

післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, починається 11 липня 2016 року і 

закінчується 15 вересня 2016 року, вступні  випробування проводяться з 16 

вересня по 25 вересня 2016 року, конкурсний відбір і зарахування – до 30 

вересня 2016 року. 

8. Строки подання заяв і документів для вступу до аспірантури, термін 

проведення вступних випробувань і конкурсного відбору визначені у 

Правилах прийому на навчання до аспірантури Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна у 2016 році (додаток 6). 

 

 

V. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному 

відборі до Університету 

 

1. Вступники для здобуття ступеня бакалавра (спеціаліста медичного 

спрямування) на основі повної загальної середньої освіти на денну форму 

навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами 

вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих 

Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил 

прийому) та зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил прийому), 

подають заяви тільки в електронній формі. Вони можуть подати до 

п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (освітніх програм, спеціалізацій), 

на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв в 

електронній формі на спеціальності (освітні програми, спеціалізації), на яких 

не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується. 

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. 

Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.  

2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до 

приймальної комісії Університету. Факт кожного подання заяви в 

паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної 

комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдина 

база) безпосередньо під час прийняття заяви.  

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано 

Університетом на підставі рішення приймальної комісії до моменту 

включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на 

навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення 

відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену 

технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається 

неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна 

комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, 

після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність 

(спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до Університету. 
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Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення 

вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання. 

3. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню 

програму, напрям підготовки), нозологію, мову тощо та форму навчання. 

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму 

навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного 

бюджету для здобуття ступеня бакалавра (спеціаліста медичного 

спрямування) вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви 

відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 

(один) означає найвищу пріоритетність. 

Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, 

напрям підготовки) до Університету за різними формами навчання, 

вважаються фактом подання однієї заяви. 

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє 

особисто: 

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 

Закону України "Про громадянство України");  

свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, 

або інший документ, який посвідчує особу і громадянство; 

військовий квиток або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних;  

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього; 

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 

результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти 

(розділ VII цих Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих 

Правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил 

прийому) (за наявності). 

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього; 

копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 

копії документів, які підтверджують право вступника на участь у 

конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної 

середньої освіти (розділ VII цих Правил прийому), зарахування за 

співбесідою (розділ ІХ цих Правил прийому), зарахування поза конкурсом 

(розділ Х цих Правил прийому) (за наявності). 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 
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Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано 

особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), 

установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, 

але не пізніше строків, установлених у розділі ІV цих Правил прийому, для 

прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників 

до зарахування. 

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються 

за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при 

виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування). 

6. Вступники на хімічний і медичний факультети у зв‘язку із 

специфічними умовами здобуття вищої освіти, зумовленими особливостями 

отримання кваліфікації, при поданні оригіналів документів повинні надати 

медичну довідку за формою 086-о.  

7. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають 

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, крім 

випадків, передбачених у розділах VII, ІX, XVII цих Правил прийому. 

8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною 

(відбірковою) комісією Університету або в установленому законодавством 

порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового 

квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають 

засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.  

9. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною 

комісією Університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в 

електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних 

закладів України в 2016 році, затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 

2015 року № 1085.  

10. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, 

поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної 

бази. 

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про 

освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує 

її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про 

освіту до Єдиної бази. 

11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і 

приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на 

навчання до Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації 

заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не 

пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних 

рішень здійснюється на веб-сайті Університету. 

12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми 
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(напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності 

підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі 

повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил прийому), 

зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил прийому), зарахування 

поза конкурсом (розділ Х цих Правил прийому), першочергового 

зарахування (розділ XI цих Правил прийому) фіксуються в заяві вступника і 

підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій 

формі. 

13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про 

здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), 

обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності 

Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в 

іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за                         

№ 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження 

навчання здійснюється Університетом до початку другого семестру першого 

року навчання його власника. 

14. Приймальна комісія Університету перевіряє в Єдиній базі перелік 

заяв вступника, поданих до інших навчальних закладів. 

15. Перелік документів, обов’язковий для допуску до вступних 

випробувань до аспірантури, встановлений у Правилах прийому на навчання 

до аспірантури Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна 

у 2016 році ( додаток 6). 

 

VI. Організація і проведення конкурсу 

 

1. Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному 

відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної 

середньої освіти, які мають у сертифікаті зовнішнього незалежного 

оцінювання результати з відповідних загальноосвітніх предметів (вступних 

іспитів, творчих конкурсів), визначених Переліком конкурсних предметів у 

сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, 

творчих конкурсів) (додаток 4). Додатком 4 встановлюється мінімальне 

значення кількості балів сертифіката із загальноосвітнього предмета 

(вступного іспиту, творчого конкурсу), з яким вступник допускається до 

участі у конкурсі.  

2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної 

загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання 

балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних іспитів), бала за 

конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), 

середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну 

середню освіту та балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення 

підготовчих курсів Університету, помножених на вагові коефіцієнти (додаток 
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4). Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється 

за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до 

Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які 

виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає 

"6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-

бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну 

шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну 

загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 

200-бальної шкали, наведеною у додатку 5 до цих Правил прийому. 

3. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат 

Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої 

виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 

(складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних 

педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами екзаменаційних 

(атестаційних) комісій). 

4. Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за 

спеціальністю 035 «Філологія» за предметною спеціалізацією «Філологія 

(російська)» та вивчали у загальноосвітніх навчальних закладах російську 

мову, Університет приймає сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання з загальноосвітніх предметів, наведених у додатку 4 до цих 

Правил прийому. 

5. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра за скороченими термінами підготовки на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за напрямом 

підготовки із тієї ж галузі знань, що і спеціальність, зазначена у дипломі 

молодшого спеціаліста,  використовується сума балів: одержаних при 

складанні фахового випробування за 100-бальною шкалою (додаток 2) з 

ваговим коефіцієнтом 0.5 та середній бал за 5-бальною шкалою додатку до 

диплому молодшого спеціаліста з округленням до сотих частин бала і 

урахуванням усіх оцінок, указаних у додатку, з ваговим коефіцієнтом 5; 

вступник допускається до участі у конкурсному відборі для 

зарахування на навчання, якщо кількість балів із фахового вступного 

випробування складає не менше 50. 

6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра за скороченими термінами підготовки на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою 

спеціальністю використовується сума балів: одержаних при складанні 

фахового випробування за 100-бальною шкалою (додаток 2) з ваговим 

коефіцієнтом 0.5, при складанні додаткового вступного випробування (див. 

додаток 2) за 100-бальною шкалою з ваговим коефіцієнтом 0.2 та середній 

бал за 5-бальною шкалою додатку до диплому молодшого спеціаліста з 

округленням до сотих частин бала і урахуванням усіх оцінок, указаних у 

додатку, з ваговим коефіцієнтом 1; 
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вступник допускається до участі у конкурсному відборі для 

зарахування на навчання, якщо кількість балів із вступних випробувань, що 

оцінюються за 100-бальною шкалою, складає не менше 50. 

7. Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання для 

здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на 

основі здобутого ступеня бакалавра використовується:  

а) для тих осіб, які вступають на навчання на економічний факультет, 

факультет іноземних мов та факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу, сума балів: одержаних при складанні фахового 

випробування за 100-бальною шкалою (додаток 3) з ваговим коефіцієнтом 

0.2, при складанні вступного екзамену з іноземної мови за 5-бальною шкалою 

з ваговим коефіцієнтом 4, середній бал за 5-бальною шкалою додатку до 

диплому бакалавра з округленням до сотих частин бала і урахуванням усіх 

оцінок, указаних у додатку, з ваговим коефіцієнтом 5 та додаткових балів за 

наявність публікацій у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором) – 3 

бали, у інших фахових виданнях – 2 бали;  

вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування 

на навчання, якщо кількість балів із фахового вступного випробування 

складає не менше 50, а з вступного екзамену із іноземної мови не менше 3; 

б) для тих осіб, які вступають на навчання на інші факультети, сума 

балів: одержаних при складанні фахового випробування за 100-бальною 

шкалою (додаток 3) з ваговим коефіцієнтом 0.2, при складанні вступного 

екзамену з іноземної мови за 5-бальною шкалою з ваговим коефіцієнтом 1, 

середній бал за 5-бальною шкалою додатку до диплому бакалавра з 

округленням до сотих частин бала і урахуванням усіх оцінок, указаних у 

додатку, з ваговим коефіцієнтом 5 та додаткових балів за наявність 

публікацій у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором) – 3 бали, у 

інших фахових виданнях – 2 бали; 

вступник допускається до участі у конкурсному відборі для 

зарахування на навчання, якщо кількість балів із фахового вступного 

випробування складає не менше 50, а з вступного екзамену із іноземної мови  

–  не менше 3. 

8. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття 

ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі 

ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, використовується: 

а) для тих осіб, які вступають на навчання на економічний факультет, 

факультет іноземних мов та факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу, сума балів: одержаних при складанні фахового 

випробування за 100-бальною шкалою (додаток 3) з ваговим коефіцієнтом 

0.2, при складанні вступного екзамену з іноземної мови за 5-бальною шкалою 

з ваговим коефіцієнтом 4, при складанні додаткового вступного 

випробування (додаток 3) за 100-бальною шкалою з ваговим коефіцієнтом 

0.2, середній бал за 5-бальною шкалою додатку до диплому бакалавра з 

округленням до сотих частин бала і урахуванням усіх оцінок, указаних у 
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додатку, з ваговим коефіцієнтом 1 та додаткових балів за наявність 

публікацій у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором) – 3 бали, у 

інших фахових виданнях – 2 бали; 

б) для тих осіб, які вступають на навчання на інші факультети, сума 

балів: одержаних при складанні фахового випробування за 100-бальною 

шкалою (додаток 3) з ваговим коефіцієнтом 0.2, при складанні вступного 

екзамену з іноземної мови за 5-бальною шкалою з ваговим коефіцієнтом 1, 

при складанні додаткового вступного випробування (додаток 3) за 100-

бальною шкалою з ваговим коефіцієнтом 0.2, середній бал за 5-бальною 

шкалою додатку до диплому бакалавра з округленням до сотих частин бала і 

урахуванням усіх оцінок, указаних у додатку, з ваговим коефіцієнтом 1 та 

додаткових балів за наявність публікацій у провідних фахових виданнях (з 

імпакт-фактором) – 3 бали, у інших фахових виданнях – 2 бали; 

вступник допускається до участі у конкурсному відборі для 

зарахування на навчання, якщо кількість балів із вступних випробувань, що 

оцінюються за 100-бальною шкалою, складає не менше 50, а з вступного 

екзамену із іноземної мови  –  не менше 3. 

9. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра осіб, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста і мають диплом 

бакалавра, конкурсна сума балів обчислюється згідно пунктам 7 або 8 цього 

розділу.  

При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра вступників, які  

мають диплом спеціаліста, але не отримували окремо диплом бакалавра, для 

конкурсного відбору використовуються складові конкурсної суми балів 

пунктів 7 або 8 цього розділу із використанням середнього балу за 5-бальною 

шкалою додатку до диплома спеціаліста з округленням до сотих частин бала 

і урахуванням усіх оцінок, указаних у додатку. 

10. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, конкурсний бал  

вноситься до Єдиної бази. 

11. Для конкурсного відбору осіб, які здобули ступінь бакалавра, 

магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та вступають на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 

(спеціалізацією, напрямом підготовки), використовується результат фахового 

випробування у формі співбесіди за шкалою від 100 до 200 балів; вступник 

допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, 

якщо кількість балів із вступного випробування складає не менше 120. 

12. Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року 

здобувають ступінь бакалавра (спеціаліста медичного спрямування) в 

Університеті, виконують у повному обсязі навчальний план та вступають на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом 

підготовки) на другий курс за іншою формою навчання в межах вакантних 
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місць ліцензованого обсягу, використовується результат фахового 

випробування у формі співбесіди за шкалою від 100 до 200 балів; вступник 

допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, 

якщо кількість балів із вступного випробування складає не менше 120. 

13. Перелік вступних випробувань та порядок формування конкурсного 

балу осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, 

наведені у Правилах прийому на навчання до аспірантури Харківського 

національного університету імені В.Н.каразіна у 2016 році (додаток 6). 

 

 

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі 

повної загальної середньої освіти 

 

1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів в Університеті мають право особи, у яких є 

захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути 

перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного 

оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за                     

№ 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне 

оцінювання. 

2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів в Університеті (за 

їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі 

демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять 

військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, 

визначеному відповідними положеннями про проходження військової 

служби громадянами України. 

 

VIIІ. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань та 

творчих конкурсів 

 

1. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які 

вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за 

шкалою від 100 до 200 балів.  

2. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються 

Університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. 

Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі 

зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов'язково 

оприлюднюються на веб-сайті Університету. У програмах творчих конкурсів 

повинні міститися критерії оцінювання цих вступних випробувань. 
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3. Творчий конкурс для вступників на спеціальність (освітню 

програму) «Журналістика» філологічного факультету проводиться у 

письмовій формі. У ході творчого конкурсу вступник повинен написати  

журналістський твір на одну із запропонованих тем, що оголошуються на 

початку. Час, відведений на написання творчого конкурсу, становить чотири 

години. 

4. Творчий конкурс для вступників на освітню програму 

«Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю» (спеціальність 

«Журналістика») соціологічного факультету проводиться у формі 

самостійної творчої письмової роботи. Мета творчого конкурсу – визначити 

загальну підготовленість вступника, з’ясувати його професійну 

зацікавленість, дати можливість  продемонструвати знання і навички на 

доказ його готовності до опанування фаху у сфері медіакомунікацій та 

соціально-комунікативних технологій. Тривалість написання письмової 

роботи – три години.  

5. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються 

Університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. 

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті 

Університету та у відбіркових комісіях.  

6. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з 

конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, 

освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у 

конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, 

напрям підготовки) в Університеті. 

7. 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 рівня, 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. 

8. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені 

Університетом, розглядають апеляційні комісії, склад та порядок роботи яких 

затверджуються наказом ректора. 

Апеляція з приводу екзаменаційної оцінки (результату співбесіди) 

повинна бути обґрунтованою і може подаватися до приймальної комісії не 

пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки (в день 

проведення співбесіди).  

Порядок подання та розгляду апеляцій на результати вступних 

екзаменів, творчих конкурсів, фахових випробувань, співбесід, що 

проводяться Університетом, визначаються Положенням про апеляційні 
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комісії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (додаток 

8). 

9. Результати вступних випробувань оприлюднюються у відбіркових 

комісіях не пізніше наступного робочого дня після проведення вступного 

випробування, крім результатів творчого конкурсу для вступу на 

спеціальність «Журналістика» та вступних випробувань для вступу на 

навчання на факультет іноземних мов для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст або ступеня магістр, які оприлюднюються 

не пізніше другого робочого дня після проведення вступного випробування 

або творчого конкурсу. 

10. Відомості щодо результатів вступних іспитів (творчих конкурсів, 

фахових випробувань) формуються в Єдиній базі. 

 

ІX. Зарахування за співбесідою 

 

1. За результатами співбесіди зараховуються до Університету особи: 

яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право; 

які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського 

протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за 

євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які 

звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 

квітня 2014 року; 

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує 

голова приймальної комісії. 

3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до 

зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими 

передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на 

загальних засадах. 

4. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту 

населення приймальна комісія приймає рішення про можливість зарахування 

до Університету понад обсяг зарахування за кошти державного бюджету за 

результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, 

які неспроможні відвідувати навчальний заклад. 
 

X. Зарахування поза конкурсом 
 

1. Поза конкурсом зараховуються: 

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту" надане таке право; 
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інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не 

протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), 

відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні"; 

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 

надане таке право; 

особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення 

престижності шахтарської праці" надане таке право; 

особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право; 

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних 

олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади 

у сфері освіти і науки; 

чемпіони і призери Олімпійських і Паралімпійських ігор – за 

спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту. 

2. У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною 

спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою, напрямом підготовки) 

рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг 

(до 5 відсотків) місць за кошти державного бюджету для окремих категорій 

вступників, визначених законом. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 

цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала 

вступника. 

4. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра 

та доктора філософії. 

5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього 

розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця 

згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на 

загальних засадах відповідно до конкурсного бала. 

 

XІ. Право на першочергове зарахування 

 

1. Право на першочергове зарахування до Університету мають: 

особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" 

надане таке право; 

особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні" надане таке право; 

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 

2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про 

захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення 

військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право; 

1.1. при вступі для здобуття ступеня бакалавра (спеціаліста медичного 

спрямування) на основі повної загальної середньої освіти: 
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1.1.1. випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), 

нагороджені золотою або срібною медаллю;  

1.1.2. призери (особи, нагороджені у поточному навчальному році 

дипломами I - III ступенів) ІV і IІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових предметів за умови, якщо вони вступають на спеціальності 

(спеціалізації, освітні програми), для яких має найбільший ваговий 

коефіцієнт вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у 

тому числі: 

інформатика – при вступі на спеціальності «прикладна математика», 

«комп’ютерні науки та інформаційні технології»; 

інформаційні технології - при вступі на спеціальності «прикладна 

математика», «комп’ютерні науки та інформаційні технології», 

«автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; 

основи економіки – при вступі на спеціальності «економіка» 

«міжнародні економічні відносини», «підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» та спеціальності галузі знань «управління та адміністрування»; 

основи правознавства – при вступі на спеціальності «право» та 

«міжнародне право»; 

екологія – при вступі на спеціальності, для яких найбільший ваговий 

коефіцієнт мають предмети «біологія», «хімія»; 

педагогіка і психологія - при вступі на спеціальність «психологія»; 

астрономія – при вступі на освітню програму «астрономія» 

спеціальності «фізика і астрономія»; 

1.1.3. призери (особи, нагороджені у поточному навчальному році 

дипломами I - III ступенів) ІІІ і II етапів Всеукраїнських конкурсів - захистів  

науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої  академії  наук  України 

відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. 

Відповідність секцій спеціальностям визначається згідно з переліком секцій 

відповідно до спеціальностей, на які при вступі до Університету для 

навчання за ступенем бакалавра (освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста медичного спрямування) зараховуються конкурсні бали призерам 

(особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня) ІІІ етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАНУ за 

секціями наукових відділень Малої академії наук України, наведеним у 

додатку 7 до цих Правил прийому; 

1.1.4. переможці профорієнтаційних олімпіад, які проводить 

Університет у поточному навчальному році для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти; 

1.1.5. вступники, які в поточному навчальному році закінчили 

підготовчі курси Центру довузівської освіти Університету; 

1.1.6. вступники, нагороджені у поточному навчальному році 

медалями, дипломами, грамотами на міжнародних, державних, обласних, 

міських конкурсах, турнірах, олімпіадах, якщо вони вступають на 

спеціальності (спеціалізації, освітні програми), для яких має найбільший 
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ваговий коефіцієнт предмет, який відповідає профілю конкурсу, турніру, 

олімпіади; 

1.2. при вступі на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного 

рівня: 

1.2.1. вступники, які мають документ державного зразка з відзнакою 

про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого вони 

приймають участь у конкурсному відборі для вступу на навчання; 

1.2.2. вступники, які мають у додатку до документа державного зразка 

про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень більш високий 

середній бал; 

1.2.3. вступники, які брали активну участь у роботі студентського 

наукового товариства, наукових конференціях та мають публікації у 

наукових періодичних виданнях;  

1.2.4. вступники з числа випускників Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна, які брали активну участь у громадському і 

культурному житті Університету. 

2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, 

визначеною в пункті 1 цього розділу. 

 

XІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку 

вступників 
 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом; 

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди; 

вступники, які мають право на зарахування за конкурсом. 

вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що 

фінансуються за кошти державного бюджету.  

2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії 

рейтинговий список вступників впорядковується: 

за конкурсним балом від більшого до меншого; 

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому 

конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно 

до розділу ХІ цих Правил прийому (для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти) для: 

осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим 

пріоритетом; 

осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань; 

осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з 

максимальними ваговими коефіцієнтами; 

осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню 

освіту.  

3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, 

зазначаються: 
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прізвище, ім'я та по батькові вступника; 

конкурсний бал вступника; 

наявність підстав для вступу поза конкурсом; 

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди; 

наявність права на першочергове зарахування; 

пріоритет заяви, зазначений вступником. 

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази 

з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-

сайті Університету. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, 

формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються 

шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-

сайті Університету. 

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками на 

ступінь магістра та освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста на основі 

здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 

розділу XІІІ цих Правил прийому. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються 

такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 

цього розділу. 

 

XІІІ. Надання рекомендацій для зарахування 

 

1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за 

кошти державного бюджету приймальна комісія приймає у строки, визначені 

у розділі ІV цих Правил прийому, та згідно з порядком формування 

рейтингового списку, визначеного у розділі XІІ цих Правил прийому, що 

впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до 

нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим 

пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник 

потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на 

місця, що фінансуються за кошти державного бюджету. 

Рекомендації до зарахування на місця, що фінансуються за кошти 

державного бюджету, на основі повної загальної середньої освіти при вступі 

для здобуття ступеня бакалавра (спеціаліста медичного спрямування) осіб, 

які мають підстави для вступу поза конкурсом, надаються в межах 10 

відсотків максимального обсягу державного замовлення Університету. 

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників 

здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу 

місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності – у 

межах ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, 

зазначеними вступником під час подання заяв.  
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2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання 

на місця за кошти державного бюджету відповідно до строків, визначених у 

пунктах 2 – 4 розділу ІV цих Правил прийому. 

3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної 

комісії Університету. 

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування 

також розміщується на веб-сайті Університету. 

 

XІV. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та 

беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією 

рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строків, 

визначених у розділі ІV цих Правил прийому, зобов'язані виконати вимоги 

для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали 

документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до 

нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (при вступі на 

основі повної загальної середньої освіти) та інших документів, передбачених 

цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії 

Університету. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані 

підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії. 

2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил 

прийому, не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали 

документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до 

нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (при вступі на 

основі повної загальної середньої освіти) та інших документів, передбачених 

цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають 

право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету, крім 

випадків, визначених у розділі XVIII цих Правил прийому.  

 

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, 

які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених 

цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії 

Університету. 

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця за 

кошти державного бюджету, не втрачають права участі у конкурсі на місця за 

кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на 

навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма 

пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв. 
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2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано 

рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, 

приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до 

приймальної комісії Університету та долучається до його особової справи. 

3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до 

пункту 1 розділу XIV цих Правил прийому. 

Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата 

навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. 

4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями                                    

(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами 

навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, 

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка 

до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за 

місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання. 

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами 

навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали 

вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних 

закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів 

видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони 

зберігаються. 

 

XVІ. Наказ про зарахування 

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором 

Університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про 

зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі 

відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та 

оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і веб-сайті 

Університету у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі ІV 

цих Правил прийому. 

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з 

боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XIX цих Правил прийому. 

Вступники можуть бути відраховані з Університету за власним 

бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній 

базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше 

наступного дня після подання заяви про відрахування. 
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3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за 

рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою 

вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів 

участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил прийому. 

 

XVII. Особливості прийому та навчання в Університет іноземців та осіб 

без громадянства  

 

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно 

із Законами України “Про вищу освіту”, "Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами Президента 

України від 25 березня 1994 року № 112 "Про заходи щодо розвитку 

економічного співробітництва областей України з суміжними 

прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року 

№ 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей 

України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-

територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету 

Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних 

громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору 

для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства 

освіти і науки України від 01 листопада 2013 року 1541 "Деякі питання 

організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без 

громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 

2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за 

міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими 

міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах 

установлених квот прийому до Університету на підставі направлень 

Міністерства освіти і науки України. 

2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від 

українських національно-культурних товариств, при вступі до Університету 

користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни 

України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами 

України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в 

Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус 

закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, 

мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. 

Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного 

бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів 

України. 

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу 

освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113773.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113773.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041582.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U112_94.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U112_94.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U112_94.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U112_94.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U271_94.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U271_94.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U271_94.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U271_94.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25308.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KMP93136.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KMP93136.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KMP93136.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KMP93136.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130684.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130684.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25308.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE24536.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE24536.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE24536.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE24536.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25308.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25308.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
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міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими 

навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. 

4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних 

школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких 

підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах 

установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України за 

співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за 

рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських 

національних культурних товариств (за наявності). 

5. Університет приймає на навчання іноземців, осіб без громадянства, 

які перебувають на території України на законних підставах, осіб, яких 

визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового або тимчасового 

захисту, на всі акредитовані спеціальності (освітні програми, спеціалізації, 

напрями) (додаток 1). 

6. Прийом заяв про вступ до Університету з оплатою навчання за 

кошти фізичних, юридичних осіб та документів, що подаються іноземцями та 

особами без громадянства, які перебувають на території України на законних 

підставах, або іноземцями, які мають діючу візу на навчання, розпочинається 

11 липня 2016 року. 

7. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території 

України на законних підставах, мають посвідку на постійне проживання та 

виявили бажання скористатися своїм правом на отримання вищої освіти на 

рівні з громадянами України, подають документи, приймають участь у 

конкурсному відборі для зарахування та зараховуються на навчання за кошти 

фізичних, юридичних осіб у той же термін і на тих же засадах, що і 

громадяни України. 

8. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території 

України на законних підставах і мають посвідку на тимчасове проживання 

або діючу  візу на навчання, до заяви про вступ додають: 

  анкету встановленого зразка;  

оригінал та копію документа про освіту та одержані з навчальних 

дисциплін оцінки (бали); 

копію документа про народження;  

копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 

особу без громадянства; 

медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним 

органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не 

пізніше ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну;  

страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім 

іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне 

надання екстреної медичної допомоги);  

4 фотокартки розміром 3 х 4 см;  

копію посвідчення закордонного українця (за наявності). 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25308.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25308.html
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Документи, зазначені у абзацаз 3 – 5 цього пункту, мають бути 

перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. 

Документи повинні бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно 

застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані 

відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України. 

9. Іноземці та особи без громадянства, які мають посвідку на 

тимчасове проживання або діючу візу на навчання і вступають на навчання за 

денною та заочною формами за кошти фізичних, юридичних осіб, 

зараховуються не пізніше 15 листопада 2016 року на підставі наказів про 

зарахування, що верифікуються в Єдиній базі. 

10. Іноземці та особи без громадянства, які мають посвідку на 

тимчасове проживання або діючу  візу на навчання, зараховуються до 

Університету при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного спрямування) з 

оплатою підготовки за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб за 

результатами співбесіди. 

11. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра іноземців 

та осіб без громадянства, які мають посвідку на тимчасове проживання або 

діючу  візу на навчання, з оплатою підготовки за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб для конкурсного відбору використовується  сума балів: 

одержаних при складанні фахового випробування за 100-бальною шкалою 

(додаток 3) з ваговим коефіцієнтом 0.2 та при складанні вступного екзамену з 

іноземної мови за 5-бальною шкалою з ваговим коефіцієнтом 4; вступник 

допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, 

якщо кількість балів із фахового випробування складає не менше 50, а з 

вступного екзамену з іноземної мови – не менше 3. 

12. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані 

навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в 

Україні відповідно до законодавства. 

13. Іноземці та особи без громадянства, які мають посвідку на 

тимчасове проживання або діючу візу на навчання, зараховуються на 

підготовче відділення за результатами конкурсного відбору документів, який 

проводить відбіркова комісія Центру міжнародної освіти. 

 

XVIIІ. Зарахування до Університету на звільнені місця протягом 

перших днів навчання та зберігання робіт вступників 

 

1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 

10 днів від дня їх початку, відраховуються з Університету, про що видається 

відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі. 

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом 

наступних п'яти робочих днів. Наказ про зарахування вступника на місце 

відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником 
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вимог пункту 1 розділу ХІV цих Правил прийому. При цьому накази про 

зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 

години 19 вересня. 

2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих 

конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, 

зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається 

акт.  

 

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні 

прийому до Університету 

 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 

представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного 

засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній 

комісії надано у додатку 9 до цих Правил прийому.  

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і 

науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за 

роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право 

надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на 

засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії 

зобов'язані створити належні умови для присутності громадських 

спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість 

ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання. 

3. Університет створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією 

на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію 

відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготовки). Правила 

прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кошти 

державного бюджету за кожною спеціальністю (освітньою програмою, 

напрямом підготовки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому 

числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом, 

оприлюднюються на веб-сайті Університету не пізніше робочого дня, 

наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних 

відомостей. 

4. Голова приймальної комісії, як правило, 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.  

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, 

недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза 

конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за 

співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах 

та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування 

студента. 
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6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, граничний 

обсяг місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, вартість 

навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), 

перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та 

зарахування до вищих навчальних закладів здійснюється інформаційними 

системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених 

приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій 

вступників відповідно до розділів ІX - XІ цих Правил прийому. 

7. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на 

навчання для отримання ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного 

спрямування) вищі навчальні заклади зобов'язані оприлюднити на власних 

веб-сайтах та внести до Єдиної бази інформацію про граничний обсяг місць, 

що фінансуються за кошти державного бюджету, на спеціальності 

(спеціалізації, освітні програми), у тому числі кількість місць для осіб, які 

вступають поза конкурсом. 

 



Освітні програми

Денна форма 

навчання

Заочна форма 

навчання

Денна форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

біологія 130 130 4р  4р  

біотехнології та біоінженерія 25 10 4р  4р  

екологія 55 55 4р  5р  

економічна теорія та економічна політика 30 0 4р  

економічна кібернетика 30 25 4р  4р  

міжнародна економіка 60 55 4р  4р  

соціально-економічна статистика 25 15 4р  4р  

маркетинг 40 40 4р  4р  

підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 20 20 4р  4р  

фінанси, банківська справа та страхування 135 250 4р  4р  

облік і оподаткування 30 30 4р  4р  

менеджмент організацій 20 40 4р  4р  

менеджмент зовнішньо-економічної 

діяльності 50 0 4р  

публічне управління та адміністрування 20 20 4р  4р  

історія та археологія 120 50 4р  5р  

Економічний факультет

Назва

05

07

07

032 історія та археологія

Управління та адміністрування

Управління та адміністрування

10

05

16 Хімічна та біоінженерія 162

Соціальні та поведінкові науки

Соціальні та поведінкові науки

Управління та адміністрування

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання у 2016 році

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Бакалавр

Шифр

05

05

Біологічний факультет

09

Екологічний факультет

07

біологія 

Природничі науки

Соціальні та поведінкові науки

Соціальні та поведінкові науки

07

публічне управління та 

адміністрування

072

маркетинг 

фінанси, банківська справа та 

страхування

облік і оподаткування

Управління та адміністрування 076

підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

071

074

екологія

051

051

051

051

075

Історичний факультет

03

Спеціальність

Код

091

101

Назва

біологія 

Галузі знань

біотехнології та біоінженерія

Соціологічний факультет

Управління та адміністрування

07

економіка 

економіка

економіка

економіка 

Управління та адміністрування 073 менеджмент

07 Управління та адміністрування 073 менеджмент

07

Додаток 1

Нормативні терміни 

навчання
Ліцензовані обсяги

Гуманітарні науки



соціологія 85 85 4р  5р  

соціальні комунікації, реклама і PR 50 50 4р  5р  

політологія 50 50 4р  5р  

медіакомунікації та зв’язки з громадськістю 70 50 4р  4р  

соціальна робота 50 0 4р  

геологія 60 30 4р  5р  

географія 90 75 4р  5р  

мова і література та переклад (англійська) 161 119 4р  5р  

мова і література та переклад (французька) 25 47 4р  5р  

мова і література та переклад (німецька) 25 42 4р  5р  

переклад (іспанська) 13 21 4р  5р  

переклад (китайська) 28 21 4р  5р  

переклад (арабська) 18 0 4р  5р  

комп’ютерні науки 55 30 4р  4р  

комп’ютерна інженерія 60 0 4р  

кібербезпека 60 0 4р  

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 30 0 4р  

математика 75 0 4р  

прикладна математика 75 55 4р  

інформатика 50 70 4р  4р  

міжнародні відносини та регіональні студії 50 0 4р  

міжнародна інформація та міжнародні 

комунікації 50 0 4р  

міжнародні економічні відносини 75 80 4р  4р  

міжнародний бізнес 50 0 4р  

10

15

філологія (іспанська)

Соціальні та поведінкові науки

123

Природничі науки

11

Соціальна робота

122

23

Інформаційні технології

10

Природничі науки

Факультет геології, географії, рекреації і туризму

12

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Математика та статистика

Інформаційні технології

Математика та статистика 111

113

11

прикладна математика 

05

05

05

055

056

05

05

12 Інформаційні технології

035Гуманітарні науки

Інформаційні технології

06

035

03 Гуманітарні науки 035

03

Гуманітарні науки

103

103

соціологія 

науки про Землю

науки про Землю

журналістика

054

151

052

061

231

12

Соціальні та поведінкові науки

Журналістика

Гуманітарні науки

056

122

Соціальні та поведінкові науки

міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії

Факультет математики і інформатики

Соціальні та поведінкові науки

Соціальні та поведінкові науки

математика 

05

комп’ютерні науки та інформаційні 

технології

комп’ютерні науки та інформаційні 

технології

комп’ютерна інженерія 

кібербезпека

Факультет іноземних мов

філологія (китайська)03

125

Автоматизація та приладобудування

автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології

міжнародні економічні відносини

політологія 

Соціальні та поведінкові науки

міжнародні економічні відносини

055

міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії

Факультет комп’ютерних наук

12

035

03 Гуманітарні науки 035

05 Соціальні та поведінкові науки 054 соціологія 

03

соціальна робота 

філологія (англійська)

03 Гуманітарні науки

філологія (арабська)

035

філологія (французька)

філологія (німецька)



готельно-ресторанна справа 25 0 4р  

туризм 50 50 4р  4р  

психологія 120 50 4р  4р  

радіофізика і електроніка та біофізика 90 0 4р  

мікро- та наносистемна техніка 25 0 4р  

прикладна фізика енергетичних систем 60 0 4р  

прикладна фізика 55 0 4р  

медична фізика 25 0 4р  

фізика 125 0 4р  

астрономія 20 0 4р  

філологія (українська) 75 40 4р  5р  

філологія (російська) 30 10 4р  5р  

філологія (польська) 20 0 4р  

філологія (латинська) 20 0 4р  

прикладна лінгвістика 30 0 4р  

журналістика 85 85 4р  5р  

середня освіта (здоров’я людини) 75 75 4р  5р  

культурологія 50 50 4р  

філософія 50 50 4р  5р  

богослов'я 50 0 4р  

хімія 100 40 4р  4р  

24

105

Природничі науки

Сфера обслуговування

105

Фізико-технічний факультет

10

прикладна фізика та наноматеріали

Природничі науки

прикладна фізика та наноматеріали 

035

Природничі науки

Природничі науки

фізика та астрономія

фізика та астрономія 

10

10 104

філологія (українська)

10

014

033

041

Журналістика 

Гуманітарні науки

Богослов'я

Природничі науки

Філософський факультет

061

034Гуманітарні науки

102 хімія 

04

Хімічний факультет

Сфера обслуговування

Соціальні та поведінкові науки психологія 

Фізичний факультет

прикладна фізика та наноматеріали 

10 Природничі науки

Фізико-енергетичний факультет

прикладна фізика та наноматеріали105

242

105

03

104

готельно-ресторанна справа 

туризм 

філологія (прикладна лінгвістика)

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем

10

10

15

Філологічний факультет

24

Факультет психології

05 053

241

153 мікро- та наносистемна техніка 

Гуманітарні науки

03

журналістика 

богослов'я

середня освіта (здоров’я людини)

культурологія 

Природничі науки

Автоматизація та приладобудування

01

03

06

філософія 

філологія (польська)

03 Гуманітарні науки 035

філологія (російська)

03

03

Освіта

Гуманітарні науки

035 філологія (латинська)

035

03 Гуманітарні науки

Гуманітарні науки 035



право 200 75 4р  4р  

міжнародне право 50 0 4р  

менеджмент 20 0 3р    

Освітні програми

Денна форма 

навчання

Заочна форма 

навчання

Денна форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

біологія 40 30 1р 6м    1р 6м    

біохімія 15 5 1р 6м    1р 6м    

генетика 20 10 1р 6м    1р 6м    

фізіологія людини і тварин 15 10 1р 6м    1р 6м    

екологія та охорона навколишнього 

середовища 35 20 2р    2р    

економічна теорія та економічна політика 25 0 1р 6м    

економічна кібернетика 20 5 1р 6м    1р 6м    

міжнародна економіка 25 0 1р 6м    

соціально-економічна статистика 15 5 1р 6м    1р 6м    

прикладна економіка 30 30 1р 6м    1р 6м    

маркетинг 20 20 1р 6м    1р 6м    

фінанси, банківська справа та страхування 95 65 1р 6м    1р 6м    

облік і оподаткування 20 10 1р 6м    1р 6м    

менеджмент організацій 30 20 1р 6м    1р 6м    

менеджмент зовнішньо-економічної 

діяльності 25 15 1р 6м    1р 6м    

управління фінансово-економічною 

безпекою 30 30 1р 6м    1р 6м    

08

Магістр

Галузь

072

05

051

09

Шифр

біологія 

біологія 

051

09

09

09

051

051

075

Природничі науки

05

економіка 

маркетинг 

Соціальні та поведінкові науки

Соціальні та поведінкові науки

Соціальні та поведінкові науки

Соціальні та поведінкові науки

Соціальні та поведінкові науки

07

05

05

07

07

05

Управління та адміністрування

Управління та адміністрування

07

07

07

Управління та адміністрування

Право 082

081

Спеціальність

091

091

Назва

біологія 

Код

091

Біологічний факультет

біологія 

біологія 

біологія 

економіка 

101

051

Економічний факультет

091

071 облік і оподаткування

073

073

073

Управління та адміністрування

Управління та адміністрування

Право

Назва

міжнародне право 

Юридичний факультет

право

08

фінанси, банківська справа та 

страхування

біологія 

біологія

екологія

економіка 

економіка

економіка

Екологічний факультет

10

менеджмент

менеджмент

менеджмент

Управління та адміністрування

Нормативні терміни 

навчання
Ліцензовані обсяги

Навчально-науковий інститут "Каразінська школа бізнесу"

07 Управління та адміністрування 073 менеджмент



бізнес-адміністрування 30 0 1р 6м    

адміністративний менеджмент 25 15 1р 6м    1р 6м    

історія 50 30 1р 6м    1р 6м    

архівознавство 10 5 1р 6м    1р 6м    

археологія 10 5 1р 6м    1р 6м    

соціологія 70 10 1р 6м    1р 6м    

політологія 15 0 1р 6м    

медіа-комунікації 20 20 1р 6м    1р 6м    

геологія 20 5 2р    2р    

гідрогеологія 20 5 2р    2р    

геологія нафти і газу 10 0 2р    

географія 20 20 2р    2р    

економічна та соціальна географія 15 5 2р    2р    

географія рекреації та туризму 10 0 2р    

мова і література (англійська) 70 24 1р 6м    1р 6м    

мова і література (французька) 30 4 1р 6м    1р 6м    

мова і література (німецька) 30 4 1р 6м    1р 6м    

переклад (англійська) 16 10 1р 6м    1р 6м    

переклад (французька) 3 5 1р 6м    1р 6м    

переклад (німецька) 4 5 1р 6м    1р 6м    

переклад (іспанська) 3 5 1р 6м    1р 6м    

переклад (китайська) 4 5 1р 6м    1р 6м    

інформаційні управляючі системи та 

технології (за галузями) 20 10 1р 6м    1р 6м    

безпека інформаційних і комунікаційних 

систем 30 0 1р 6м    

комп’ютерні науки та інформаційні 

технології

кібербезпека

03 Гуманітарні науки 035

Гуманітарні науки

Гуманітарні науки

07

07

Соціологічний факультет

05

05

соціологія 

політологія 

Соціальні та поведінкові науки

Соціальні та поведінкові науки

054

052

10 103

103

науки про Землю

науки про Землю

науки про Землю

Природничі науки

Природничі науки

103

Природничі науки

Гуманітарні науки

Природничі науки

Журналістика

103

журналістика

10

10

10

03 Гуманітарні науки

035

Факультет іноземних мов

Гуманітарні науки

філологія (мова і література 

німецька)

03

філологія (мова і література 

французька)

філологія (переклад)

Факультет комп’ютерних наук

філологія (переклад)

12

12

035

03

032

073Управління та адміністрування

Управління та адміністрування

061

Природничі науки

Факультет геології, географії, рекреації і туризму

032

103

менеджмент

історія та археологія

історія та археологія03

Інформаційні технології

Інформаційні технології

073

філологія (переклад)

історія та археологія

10

06

03503

10 103

03

філологія (мова і література 

англійська)

Природничі науки

122

125

Гуманітарні науки 035

менеджмент

Історичний факультет

03

032

Гуманітарні науки

науки про Землю

03

Гуманітарні науки 035

науки про Землю

науки про Землю

03 Гуманітарні науки 035 філологія (переклад)

03 Гуманітарні науки 035 філологія (переклад)



комп’ютеризовані системи управління та 

автоматика 10 0 1р 6м    

математика 55 0 2р    

теоретична та прикладна механіка 15 5 2р    

прикладна математика 55 20 2р    

інформатика 50 0 2р    

міжнародні економічні відносини 40 10 1р 6м    1р 6м    

туризм 40 40 1р 6м    1р 6м    

психологія 50 20 1р 6м    1р 6м    

радіофізика і електроніка 67 0 1р 6м    

біофізика 30 0 1р 6м    

фізична та біомедична електроніка 15 0 1р 6м    

прикладна фізика енергетичних систем 35 0 2р    

прикладна фізика 40 0 2р    

експериментальна ядерна фізика та фізика 

плазми 30 0 2р    

медична фізика 40 0 2р    

фізика 80 0 2р    

фізика конденсованого стану 25 0 2р    

астрономія 10 0 2р    

українська мова і література 100 10 1р 6м    1р 6м    

мова і література (російська) 25 13 1р 6м    1р 6м    

Математика та статистика

15 151

автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології

12

11

05

Факультет математики і інформатики

Автоматизація та приладобудування

122

056

242

Соціальні та поведінкові науки

Сфера обслуговування

Інформаційні технології

05

міжнародні економічні відносини

комп’ютерні науки та інформаційні 

технології

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Соціальні та поведінкові науки психологія 

Природничі науки

105

105 прикладна фізика та наноматеріали

10

105

прикладна фізика та наноматеріали

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем

10

10

10

10

прикладна фізика та наноматеріали 

153

10

105 прикладна фізика та наноматеріали 

Фізико-технічний факультет

10

03

Природничі науки

Гуманітарні науки 035

Гуманітарні науки 035

104

104

104

Природничі науки

Природничі науки

Природничі науки

Природничі науки

Природничі науки

Автоматизація та приладобудування

прикладна математика 

11

11

053

математика 

прикладна математика Математика та статистика

Факультет психології

Математика та статистика

туризм 

мікро- та наносистемна техніка 

111

113

24

10

Природничі науки прикладна фізика та наноматеріали

105Природничі науки

113

фізика та астрономія

фізика та астрономія 

філологія (мова і література 

українська)

філологія (мова і література 

російська)

Філологічний факультет

03

15

Фізико-енергетичний факультет

фізика та астрономія

Фізичний факультет

105

10

прикладна фізика та наноматеріали 



мова і література (латинська) 10 0 1р 6м    

прикладна лінгвістика 40 5 1р 6м    

журналістика 85 85 1р 6м    1р 6м    

середня освіта (здоров’я людини) 50 0 1р 6м    

культурологія 50 50 1р 6м    

філософія 50 50 1р 6м    1р 6м    

хімія 60 30 2р    2р    

право 75 50 1р 6м  1р 6м  

альтернативне вирішення спорів 25 0 1р 6м  

менеджмент 10 25 2р    2р    

Денна форма 

навчання

Заочна форма 

навчання

Денна форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

біологія 20 35 1р  1р  

генетика 5 10 1р  1р  

фізіологія людини і тварин 10 10 1р  1р  

екологія та охорона навколишнього 

середовища 20 35 1р  1р  

міжнародна економіка 30 30 1р  1р

соціально-економічна статистика 10 0 1р  

маркетинг 40 40 1р  1р  

екологія

Соціальні та поведінкові науки

01

03

061

014

034

Філософський факультет

Журналістика 

Галузі знань

Код

Біологічний факультет

09

05

07

біологія 

Природничі науки

09

09

Право 081 право 

Назва

Екологічний факультет

10

Економічний факультет

05

051

075

051

Соціальні та поведінкові науки

Управління та адміністрування

економіка 

маркетинг 

03

06

Гуманітарні науки

Освіта

Гуманітарні науки

10

Юридичний факультет

культурологія 

філософія 

хімія 

03

035

033

102

081

економіка

Хімічний факультет

08

101

Спеціальності

Код

біологія

біологія 

Назва

біологія 091

Ліцензовані обсяги

091

філологія (прикладна лінгвістика)

журналістика 

середня освіта (здоров’я людини)

Гуманітарні науки

право

біологія

Спеціаліст

Природничі науки

Право

091

08

біологія 

07

Нормативні терміни 

навчання

Гуманітарні науки 035

філологія (мова і література 

латинська)

Управління та адміністрування 073 менеджмент

Навчально-науковий інститут "Каразінська школа бізнесу"
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фінанси, банківська справа та страхування 55 195 1р  1р  

облік і оподаткування 10 10 1р  1р  

менеджмент організацій 20 20 1р  1р  

історія 50 40 1р  1р  

архівознавство 10 15 1р  1р  

археологія 10 15 1р  1р  

медицина 150 0 6р  

соціологія 50 50 1р  1р  

політологія 20 20 1р  1р

соціальна робота 50 0 1р  

геологія 10 10 1р  1р  

гідрогеологія 10 10 1р  1р  

географія 20 30 1р  1р  

економічна та соціальна географія 5 15 1р  1р  

мова і література (англійська) 0 75 1р  

мова і література (французька) 0 10 1р  

мова і література (німецька) 0 10 1р  

переклад (англійська) 0 25 1р  

переклад (французька) 0 5 1р  

переклад (німецька) 0 5 1р  

переклад (іспанська) 0 5 1р  

переклад (китайська) 0 5 1р  

інформаційні управляючі системи та 

технології (за галузями) 50 30 1р  1р  

політологія 

філологія (мова і література 

німецька)

Соціальна робота соціальна робота231

103

03 Гуманітарні науки 035

05 Соціальні та поведінкові науки 052

Природничі науки

103

103

103

Управління та адміністрування

Управління та адміністрування

03

Гуманітарні науки

Гуманітарні науки

07

Історичний факультет

03

07 071

Соціальні та поведінкові науки

03

Медичний факультет

22

Соціологічний факультет

05405 соціологія 

10

науки про Землю

науки про ЗемлюПриродничі науки

Інформаційні технології

10

Природничі науки

Природничі науки

філологія (мова і література 

англійська)

122

035

035

Гуманітарні науки

Гуманітарні науки

Гуманітарні науки

Гуманітарні науки 035

комп’ютерні науки та інформаційні 

технології12

07207

облік і оподаткування

Управління та адміністрування

фінанси, банківська справа та 

страхування

073

03

Факультет комп’ютерних наук

035

історія та археологія

032 історія та археологія

історія та археологія

медицина

032

032

222Охорона здоров’я

23

Факультет геології, географії, рекреації і туризму

10

філологія (переклад)

науки про Землю

науки про Землю

03

03

10

Гуманітарні науки

менеджмент

філологія (мова і література 

французька)

03 Гуманітарні науки 035 філологія (переклад)

Факультет іноземних мов

03 Гуманітарні науки 035 філологія (переклад)

03 Гуманітарні науки 035 філологія (переклад)

03 філологія (переклад)



безпека інформаційних і комунікаційних 

систем 30 0 1р  

комп’ютеризовані системи управління та 

автоматика 20 0 1р  

міжнародні економічні відносини 30 50 1р  1р  

туризмознавство 20 20 1р  1р  

радіофізика і електроніка 13 0 1р  

українська мова і література 30 60 1р  1р  

мова і література (російська) 7 40 1р  1р  

мова і література (латинська) 3 0 1р  

прикладна лінгвістика 10 0 1р  

журналістика 10 10 1р  1р  

хімія 40 10 1р  1р  

право 50 75 1р 1р

середня освіта (здоров’я людини) 50 0 1р  

облік і оподаткування 100 100 1р  1р  

соціальна робота 0 65 1р  23 Соціальна робота 231 соціальна робота

125

15 151

туризм 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

05

кібербезпека

автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології

Інформаційні технології

Автоматизація та приладобудування

12

прикладна фізика та наноматеріалиПриродничі науки 105

24

Соціальні та поведінкові науки

Сфера обслуговування

056

242

міжнародні економічні відносини

Гуманітарні науки

035

035 філологія (прикладна лінгвістика)

Філологічний факультет

03

03 035

філологія (мова і література 

російська)

03

Природничі науки 102 хімія 

06

Хімічний факультет

Журналістика 061

Право 081 право08

10

Юридичний факультет

журналістика 

філологія (мова і література 

українська)

03

Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання

01 Освіта 014 середня освіта (здоров’я людини)

07 Управління та адміністрування 071 облік і оподаткування

Гуманітарні науки 035

філологія (мова і література 

латинська)

Гуманітарні науки

Гуманітарні науки

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем

10



  

 

Додаток2 

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий (або третій) курс (з нормативним терміном навчання на ва-

кантні місця) для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста  

 

Галузь знань Напрям підготовки 
Фахове  

випробування 

Додаткове  

фахове 

випробування** 

Денна форма Заочна форма 

Код Найменування Код Найменування 
Курс  

вступу 

Термін  

навчан-

ня, років 

Курс  

вступу 

Термін  

навчан-

ня, років 

Біологічний факультет    

0401  
Природничі нау-

ки 
6.040102 Біологія  

Фаховий тесто-

вий екзамен з 

біології  

(письмово) 

Тестовий екза-

мен з біоекології 

(письмово) 

2 3 2 3 

0514 Біотехнології 6.051401 Біотехнологія 

Фаховий тесто-

вий екзамен з 

біології  

(письмово) 

Тестовий екза-

мен з біоекології 

(письмово) 

2 3 2 3 

Екологічний факультет 

0401  
Природничі нау-

ки 
6.040106 

Екологія, охоро-

на навколиш-

нього середови-

ща та збалансо-

ване природоко-

ристування 

Фаховий екза-

мен з екології та 

неоекології  (пи-

сьмово) 

Географія 

(письмово) 

2 або 

3* 

3 або 

2* 
3 3 

Економічний факультет 

0305 
Економіка та 

підприємництво 
6.030501 

Економічна  

теорія 

Фаховий екза-

мен з основ еко-

номічної теорії 

(письмово) 

Інформатика 

(письмово) 
2 3 – – 



 

0305 
Економіка та 

підприємництво 
6.030502 

Економічна 

 кібернетика 

Фаховий екза-

мен з основ еко-

номічної теорії 

(письмово) 

Інформатика 

(письмово) 
2 3 2 3 

0305 
Економіка та 

підприємництво 
6.030503 

Міжнародна 

економіка 

Фаховий екза-

мен з основ еко-

номічної теорії 

(письмово) 

Інформатика 

(письмово) 
2 3 2 3 

0305 
Економіка та 

підприємництво 
6.030506 

Прикладна  

статистика 

Фаховий екза-

мен з основ еко-

номічної теорії 

(письмово) 

Інформатика 

(письмово) 
2 3 2 3 

0305 
Економіка та 

підприємництво 
6.030507 Маркетинг 

Фаховий екза-

мен з основ еко-

номічної теорії 

(письмово) 

Інформатика 

(письмово) 
2 3 2 3 

 

0305 

 

Економіка та 

підприємництво 
6.030508 Фінанси і кредит 

Фаховий екза-

мен з основ еко-

номічної теорії 

(письмово) 

Інформатика 

(письмово) 
2 3 2 3 

0305 
Економіка та 

підприємництво 
6.030509 Облік і аудит 

Фаховий екза-

мен з основ еко-

номічної теорії 

(письмово) 

Інформатика 

(письмово) 
2 3 2 3 

0306 
Менеджмент і 

адміністрування 
6.030601 Менеджмент 

Фаховий екза-

мен з основ еко-

номічної теорії 

(письмово) 

Інформатика 

(письмово) 
2 3 2 3 

Історичний факультет 

0203  Гуманітарні на- 6.020302 Історія Фаховий екза- Всесвітня історія 2 3 2 4 



 

уки мен з історії Ук-

раїни  

(письмово) 

(письмово) 

Факультет математики і інформатики 

0402  

Фізико-

математичні на-

уки 

6.040201 Математика 

Фаховий екза-

мен з основ ви-

щої математики 

(письмово) 

Елементарна 

математика 

(співбесіда) 

2 3 - - 

0402  

Фізико-

математичні на-

уки 

6.040202  Механіка 

Фаховий екза-

мен з основ ви-

щої математики 

(письмово) 

Елементарна 

математика 

(співбесіда) 

2 3 - - 

0403  
Системні науки 

та кібернетика 
6.040301 

Прикладна ма-

тематика 

Фаховий екза-

мен з основ ви-

щої математики 

(письмово) 

Елементарна 

математика 

(співбесіда) 

2 3 - - 

0403  
Системні науки 

та кібернетика 
6.040302  Інформатика 

Фаховий екза-

мен з основ ви-

щої математики 

(письмово) 

Елементарна 

математика 

(співбесіда) 

2 3 - - 

Соціологічний факультет 

0301  
Соціально-

політичні науки 
6.030101 Соціологія 

Фаховий екза-

мен «Основи 

соціології»  

(письмово) 

Вступ до  

соціології  

(співбесіда) 

2 3 2 4 

0301  
Соціально-

політичні науки 
6.030104 Політологія 

Фаховий екза-

мен «Основи 

політології»  

(письмово) 

Вступ до  

політології 

(співбесіда) 

2  3  2 4 

0303  Журналістика та 6.030302 Реклама і зв’язки Фаховий екза- Основи теорії 2  3  2 3 



 

інформація з громадськістю мен «Основи 

реклами та 
зв’язків з гро-

мадськістю»  

(письмово) 

соціальної ко-

мунікації (спів-

бесіда) 

1301  
Соціальне забез-

печення 
6.130102 

Соціальна робо-

та 

Фаховий екза-

мен «Основи 

соціальної робо-

ти»  (письмово) 

Вступ до соціа-

льної роботи 

(співбесіда) 

 3 2 – – 

Факультет геології, географії, рекреації і туризму 

0401  
Природничі нау-

ки 
6.040103 Геологія 

Фаховий екза-

мен з географії 

(письмово) 

Загальна геогра-

фія (письмово) 
2  3  2 4 

0401  
Природничі нау-

ки 
6.040104 Географія 

Фаховий екза-

мен з географії 

(письмово) 

Загальна геогра-

фія (письмово) 
2  3  2 4 

Факультет комп’ютерних наук 

0501 

Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 

6.050101 
Комп’ютерні 

науки 

Комплексний 

екзамен з мате-

матики та інфо-

рматики (пись-

мово) 

Комплексний 

екзамен з інфор-

маційних техно-

логій (письмово) 

2 3 2 3 

0502  
Автоматика та 

управління 
6.050201 

Системна інже-

нерія 

Комплексний 

екзамен з мате-

матики та інфо-

рматики (пись-

мово) 

Комплексний 

екзамен з авто-

матизації та 

приладобуду-

вання (письмо-

во) 

2 3 – – 

1701  
Інформаційна 

безпека 
6.170101 

Безпека інфор-

маційних і ко-

мунікаційних 

Комплексний 

екзамен з мате-

матики та інфо-

Комплексний 

екзамен з інфор-

маційних техно-

2 3 – – 



 

систем рматики  

(письмово) 

логій (письмово) 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

1401  
Сфера обслуго-

вування 
6.140103 Туризм 

Комплексний 

тестовий екза-

мен з «Туризму» 

(письмово) 

Тестовий екза-

мен з «Основ 

туризмознавст-

ва» (письмово) 

– – 2 3 

Факультет психології 

0301  
Соціально-

політичні науки 
6.030102 Психологія 

Фаховий екза-

мен з загальної 

психології  

(письмово) 

Вступ до  

психології 

(співбесіда) 

2 3 2 3 

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем 

0402  

Фізико-

математичні на-

уки 

6.040204 
Прикладна фізи-

ка 

Фаховий екза-

мен з загальної 

фізики (письмо-

во) 

Математика  

(письмово) 
2 3 – – 

0508  Електроніка 6.050801 
Мікро- та наное-

лектроніка 

Фаховий екза-

мен з загальної 

фізики (письмо-

во) 

Математика 

 (письмово) 
2 3 – – 

Фізико-енергетичний факультет 

0402  

Фізико-

математичні на-

уки 

6.040204 
Прикладна фізи-

ка 

Фаховий екза-

мен з фізики 

(письмово) 

Математика  

(письмово) 
2 3 – – 

1702  
Цивільна безпе-

ка 
6.170202 Охорона праці 

Фаховий екза-

мен з математи-

ки (письмово) 

Фізика  

(письмово) 
2 3 – – 

Фізико-технічний факультет 

0402  Фізико- 6.040204 Прикладна фізи- Фаховий екза- Загальна фізика 2 3 – – 



 

математичні на-

уки 

ка мен з вищої ма-

тематики  

(письмово) 

(письмово) 

Фізичний факультет 

0402  

Фізико-

математичні на-

уки 

6.040203 Фізика 

Фаховий екза-

мен з загальної 

фізики  

(співбесіда) 

Математика 

(співбесіда) 
2 3 – – 

0402  

Фізико-

математичні на-

уки 

6.040206 Астрономія 

Фаховий екза-

мен з загальної 

фізики  

(співбесіда) 

Математика 

(співбесіда) 
2 3 – – 

Філософський факультет 

0102 

Фізичне вихо-

вання, спорт і 

здоров’я людини 

6.010203 
Здоров’я люди-

ни 

Фаховий екза-

мен «Основи  

здоров’я»   

(письмово) 

Біологія  

(письмово) 
2 3 3 3 

Хімічний факультет 

0401  
Природничі нау-

ки 
6.040101 Хімія 

Фаховий екза-

мен з хімії  

(письмово) 

Загальна хімія 

(письмово) 
2 3 2 3 

Юридичний факультет 

0304  Право 6.030401 Правознавство 

Фаховий екза-

мен з правознав-

ства (письмово) 

Основи права 

(співбесіда) 
2  3 2 3 

 

* –  прийом на 3 курс вступників, які здобули диплом молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю  

**  – для вступників,  які здобули диплом молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю 



  

 

Додаток 3  

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра,  

для здобуття ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста  

 

Магістр 

Галузь знань Спеціальність 

Освітня програма Фахове випробування 
Додаткове фахове 

випробування 

Термін  

навчання, років 

Код Найменування Код Найменування 
Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Біологічний факультет    

09 Біологія 091 Біологія Біологія  
Фаховий екзамен з 

біології (письмово) 

Тестовий екзамен з 

біоекології (письмово) 
1.5 1.5 

09 Біологія 091 Біологія Генетика 
Фаховий екзамен з 

біології (письмово) 

Тестовий екзамен з 

біоекології (письмово) 
1.5 1.5 

09 Біологія 091 Біологія Біохімія 
Фаховий екзамен з 

біології (письмово) 

Тестовий екзамен з 

біоекології (письмово) 
1.5 1.5 

09 Біологія 091 Біологія 
Фізіологія людини і 

тварин 

Фаховий екзамен з 

біології (письмово) 

Тестовий екзамен з 

біоекології (письмово) 
1.5 1.5 

Екологічний факультет 

10 
Природничі 

науки 
101 Екологія 

Екологія та охорона 

навколишнього сере-

довища 

Фаховий екзамен з 

екології та неоекології 

(письмово) 

Загальна екологія  

(письмово) 
2 2 

Економічний факультет 

05 

Соціальні та 

поведінкові на-

уки 

051 Економіка 
Економічна теорія та 

економічна політика 

Фаховий екзамен з 

економічної теорії 

(письмово) 

Основи економіки 

(письмово) 
1.5 – 

05 

Соціальні та 

поведінкові на-

уки 

051 
Економіка 

 

Економічна кіберне-

тика 

Фаховий екзамен з 

економічної 

кібернетики (письмо-

Основи економіки 

(письмово) 1.5 1.5 



 

во) 

05 

Соціальні та 

поведінкові на-

уки 

051 
Економіка 

 

Міжнародна економі-

ка 

Фаховий екзамен з 

міжнародної економі-

ки (письмово) 

Основи економіки 

(письмово) 1.5 – 

05 

Соціальні та 

поведінкові на-

уки 

051 
Економіка 

 

Соціально-економічна 

статистика 

Фаховий екзамен з 

соціально-економічної 

статистики (письмово) 

Основи економіки 

(письмово) 1.5 1.5 

05 

Соціальні та 

поведінкові на-

уки 

051 
Економіка 

 
Прикладна економіка 

Фаховий екзамен з 

прикладної економіки 

(письмово) 

Основи економіки 

(письмово) 1.5 1.5 

07 
Управління та 

адміністрування 
071 

Облік і оподат-

кування 
Облік і оподаткування 

Фаховий екзамен з 

обліку і оподатку-

вання (письмово) 

Основи економіки 

(письмово) 
1.5 1.5 

07 
Управління та 

адміністрування 
072 

Фінанси, банків-

ська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фаховий екзамен з 

фінансів, банківської 

справи та страхування 

(письмово) 

Основи економіки 

(письмово) 
1.5 1.5 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 

Менеджмент 

 

Менеджмент органі-

зацій 

Фаховий екзамен з 

менеджменту органі-

зацій (письмово) 

Основи економіки 

(письмово) 1.5 1.5 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 

Менеджмент 

 

Менеджмент зовніш-

ньоекономічної діяль-

ності 

Фаховий екзамен з 

менеджменту зовніш-

ньоекономічної діяль-

ності (письмово) 

Основи економіки 

(письмово) 
1.5 1.5 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 

Менеджмент 

 

Управління фінансо-

во-економічною без-

пекою 

Фаховий екзамен з 

управління фінансово-

економічною безпе-

кою (письмово) 

Основи економіки 

(письмово) 
1.5 1.5 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 

Менеджмент 

 

Бізнес-

адміністрування 

Фаховий екзамен з 

бізнес-

Основи економіки 

(письмово) 
1.5 1.5 



 

адміністрування  

(письмово) 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 

Менеджмент 

 

Адміністративний 

менеджмент 

Фаховий екзамен з 

адміністративного 

менеджменту  

(письмово) 

Основи економіки 

(письмово) 
1.5 1.5 

07 
Управління та 

адміністрування 
075 Маркетинг Маркетинг 

Фаховий екзамен з 

маркетингу  

(письмово) 

Основи економіки 

(письмово) 
1.5 1.5 

Історичний факультет 

03 
Гуманітарні 

науки 
032 

Історія та архео-

логія 
Історія 

Фаховий екзамен з 

історії України  

(письмово) 

Всесвітня історія  

(письмово) 
1.5 1.5 

03 
Гуманітарні 

науки 
032 

Історія та архео-

логія 
Археологія 

Фаховий екзамен з 

історії України  

(письмово) 

Всесвітня історія  

(письмово) 
1.5 1.5 

03 
Гуманітарні 

науки 
032 

Історія та архео-

логія 
Архівознавство 

Фаховий екзамен з 

історії України  

(письмово) 

Всесвітня історія  

(письмово) 
1.5 1.5 

Соціологічний факультет 

05 

Соціальні та 

поведінкові на-

уки 

054 Соціологія Соціологія 

Фаховий екзамен «Те-

орія, історія та методи 

соціології» (письмово) 

Основи соціології 

(письмово) 
1.5 1.5 

05 

Соціальні та 

поведінкові на-

уки 

052 Політологія Політологія 

Фаховий екзамен «Те-

орія та історія політи-

ки» (письмово) 

Основи політології 

(письмово) 
1.5 – 

06 Журналістика 061 Журналістика Медіа-комунікації 

Фаховий екзамен 

Комплексний екзамен 

«Медіа-комунікації» 

(письмово) 

Основи реклами та 

зв’язків з громадськіс-

тю (письмово) 

1.5 1.5 



 

Факультет геології, географії, рекреації і туризму 

10 
Природничі 

науки 
103 

Науки про Зем-

лю 
Геологія 

Фаховий екзамен з 

геології (письмово) 

Загальна геологія  

(письмово) 
2 2 

10 
Природничі 

науки 
103 

Науки про Зем-

лю 
Гідрогеологія 

Фаховий екзамен з 

гідрогеології (письмо-

во) 

Загальна геологія  

(письмово) 
2 2 

10 
Природничі 

науки 
103 

Науки про Зем-

лю 
Геологія нафти і газу 

Фаховий екзамен з 

геології нафти і газу 

(письмово) 

Загальна геологія  

(письмово) 
2 – 

10 
Природничі 

науки 
103 

Науки про Зем-

лю 
Географія 

Фаховий екзамен з 

географії (письмово) 

Економічна та соціа-

льна географія  

(письмово) 

2 2 

10 
Природничі 

науки 
103 

Науки про Зем-

лю 

Економічна та соціа-

льна географія 

Фаховий екзамен з 

економічної та соціа-

льної географії (пись-

мово) 

Географія (письмово) 2 2 

10 
Природничі 

науки 
103 

Науки про Зем-

лю 

Географія рекреації та 

туризму 

Фаховий екзамен з 

географії рекреації та 

туризму (письмово) 

Географія (письмово) 2 – 

Факультет іноземних мов 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія  

(мова і літерату-

ра французька) 

 Мова і література 

(французька) 

Фаховий екзамен з 

теоретичних аспектів 

та практики перекладу 

французької мови 

(письмово) 

Комплексний екзамен 

з практики французь-

кої мови (письмово) 

1.5 1.5 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія  

(мова і літерату-

ра англійська) 

 Мова і література 

(англійська) 

Фаховий екзамен з 

теоретичних аспектів 

та практики перекладу 

англійської мови  

(письмово) 

Комплексний екзамен 

з практики англійської 

мови (письмово) 

1.5 1.5 



 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія  

(мова і літерату-

ра німецька) 

Мова і література  

(німецька) 

Фаховий екзамен з 

теоретичних аспектів 

та практики перекладу 

німецької мови  

(письмово) 

Комплексний екзамен 

з практики німецької 

мови (письмово) 

1.5 1.5 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія  

(переклад) 
Переклад (англійська) 

Фаховий екзамен з 

теоретичних аспектів 

та практики перекладу 

англійської мови  

(письмово) 

Комплексний екзамен 

з практики англійської 

мови (письмово) 

1.5 1.5 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія  

(переклад) 

 Переклад  

(французька) 

Фаховий екзамен з 

теоретичних аспектів 

та практики перекладу 

французької мови 

(письмово) 

Комплексний екзамен 

з практики французь-

кої мови (письмово) 

1.5 1.5 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія  

(переклад) 
 Переклад (німецька) 

Фаховий екзамен з 

теоретичних аспектів 

та практики перекладу 

німецької мови  

(письмово) 

Комплексний екзамен 

з практики німецької 

мови (письмово) 

1.5 1.5 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія 

 (переклад) 

Переклад 

(іспанська) 

Фаховий екзамен з 

теоретичних аспектів 

та практики перекладу 

іспанської мови  

(письмово) 

Комплексний екзамен 

з практики іспанської 

мови (письмово) 

1.5 1.5 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія  

(переклад) 

Переклад 

(китайська) 

Фаховий екзамен з 

теоретичних аспектів 

та практики перекладу 

китайської мови  

(письмово) 

Комплексний екзамен 

з практики китайської 

мови (письмово) 

1.5 1.5 



 

Факультет комп’ютерних наук 

12 
Інформаційні 

технології 
122 

Комп’ютерні нау-

ки та інформаційні 

технології 

Інформаційні управляю-

чі системи та технології 

Фаховий екзамен «Інфо-

рмаційні управляючі 

системи та технології» 

(письмово) 

Комплексний екзамен за 

спеціальністю 

«Комп’ютерні науки та 

інформаційні техноло-

гії» (письмово) 

1.5 1.5 

12 
Інформаційні 

технології 
125 Кібербезпека 

Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем 

Фаховий екзамен «Без-

пека інформаційних і 

комунікаційних систем» 

(письмово) 

Комплексний екзамен за 

спеціальністю «Кібер-

безпека» (письмово) 

1.5 – 

15 
Автоматизація та 

приладобудування 
151 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані техно-

логії 

Комп’ютеризовані сис-

теми управління та 

автоматика 

Фаховий екзамен 

«Комп’ютеризовані 

системи управління та 

автоматика» (письмово) 

Комплексний екзамен за 

спеціальністю «Автома-

тизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» 

(письмово) 

1.5 – 

Факультет математики і інформатики 

11 
Математика та 

статистика 
111 Математика Математика 

Фаховий екзамен з 

математики  

(письмово) 

Комплексний іспит з 

математики  

(співбесіда) 

2 – 

11 
Математика та 

статистика 
113 

Прикладна ма-

тематика 

Прикладна математи-

ка 

Фаховий екзамен з 

математики  

(письмово) 

Комплексний іспит з 

математики  

(співбесіда) 

2 – 

11 
Математика та 

статистика 
113 

Прикладна ма-

тематика 

Теоретична та прик-

ладна механіка 

Фаховий екзамен з 

механіки (письмово) 

Комплексний іспит з 

математики  

(співбесіда) 

2 – 

12 
Інформаційні 

технології 
122 

Комп’ютерні 

науки та інфор-

маційні техноло-

гії 

Інформатика 

Комплексний екзамен 

з математики і інфор-

матики (письмово) 

Комплексний іспит з 

математики  

(співбесіда) 

2 – 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 



 

05 

Соціальні та 

поведінкові на-

уки 

 

056 

Міжнародні 

економічні від-

носини 

Міжнародні економі-

чні відносини 

Комплексний тесто-

вий екзамен з «Між-

народних економіч-

них відносин»  

(письмово) 

Комплексний тесто-

вий екзамен з «Основ 

міжнародних еконо-

мічних відносин» 

(письмово) 

1.5 1.5 

24 

Сфера обслуго-

вування 

 

242 Туризм Туризм 

Комплексний тесто-

вий екзамен з «Орга-

нізації туризму» 

 (письмово) 

Комплексний тесто-

вий екзамен з «Осно-

ви туризму» 

(письмово) 

1.5 1.5 

Факультет психології 

05 

Соціальні та 

поведінкові на-

уки 

053 Психологія Психологія 

Фаховий екзамен за-

гальна психологія 

(письмово) 

Прикладна 

психологія 

(співбесіда) 

1.5 1.5 

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем 

10 
Природничі 

науки 
105 

Прикладна фізи-

ка та наномате-

ріали 

Радіофізика і електро-

ніка 

Фаховий екзамен з 

прикладної фізики 

(письмово) 

Вища математика  

(письмово) 
1.5 – 

10 
Природничі 

науки 
105 

Прикладна фізи-

ка та наномате-

ріали 

Біофізика 

Фаховий екзамен з 

прикладної фізики 

(письмово) 

Вища математика  

(письмово) 
1.5 – 

15 

Автоматизація 

та приладобу-

дування 

153 
Мікро- та нано-

системна техніка 

Фізична та біомедична 

електроніка 

Фаховий екзамен з 

прикладної фізики 

(письмово) 

Вища математика  

(письмово) 
1.5 – 

Фізико-енергетичний факультет 

10 
Природничі 

науки 
105 

Прикладна фізи-

ка та наномате-

ріали 

Прикладна фізика 

енергетичних систем 

Фаховий екзамен з 

термодинаміки та мо-

лекулярної фізики 

(письмово) 

Обробка даних фізич-

них експериментів 

(письмово) 

2 – 

Фізико-технічний факультет 

10 Природничі 105 Прикладна фізи- Прикладна фізика Фаховий екзамен з Вища математика  2 – 



 

науки ка та наномате-

ріали 

прикладної фізики 

(письмово) 

(письмово) 

10 
Природничі 

науки 
105 

Прикладна фізи-

ка та наномате-

ріали 

Медична фізика 

Фаховий екзамен  

«Взаємодія випромі-

нювання з речови-

ною» 

(письмово) 

Вища математика  

(письмово) 
2 – 

10 
Природничі 

науки 
105 

Прикладна фізи-

ка та наномате-

ріали 

Експериментальна 

ядерна фізика та фізи-

ка плазми 

Фаховий екзамен з 

прикладної фізики 

(письмово) 

Вища математика  

(письмово) 
2 – 

Фізичний факультет 

10 
Природничі 

науки 
104 

Фізика та астро-

номія 
Фізика 

Фаховий екзамен з 

фізики (письмово) 

Загальна фізика  

(співбесіда) 
2 – 

10 
Природничі 

науки 
104 

Фізика та астро-

номія 

Фізика конденсовано-

го стану 

Фаховий екзамен з 

фізики (письмово) 

Загальна фізика  

(співбесіда) 
2 – 

10 
Природничі 

науки 
104 

Фізика та астро-

номія 
Астрономія 

Фаховий екзамен з 

астрономії (письмово) 

Загальна фізика  

(співбесіда) 
2 – 

Філологічний факультет 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія  

(мова і літерату-

ра українська) 

Українська мова і лі-

тература 

Фаховий екзамен з 

української мови та 

літератури (письмово) 

Сучасна українська 

мова (диктант) 
1.5 1.5 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія  

(мова і літерату-

ра російська) 

Мова і література 

(російська) 

 

Фаховий екзамен з 

російської мови та 

літератури (письмово) 

Сучасна російська 

мова (диктант) 
1.5 1.5 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія  

(мова і літерату-

ра латинська) 

Мова і література 

(латинська) 

Фаховий екзамен з 

латинської, давньог-

рецької мови, антич-

ної літератури  

(письмово) 

Зарубіжна література 

(письмово) 
1.5 – 

03 Гуманітарні 035 Філологія Прикладна лінгвісти- Фаховий екзамен з Загальне мовознавст- 1.5 – 



 

науки (прикладна  

лінгвістика) 

ка прикладної і теорети-

чної лінгвістики 

 (письмово) 

во (письмово) 

06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика 

Фаховий екзамен з 

історії, теорії і прак-

тики журналістики 

(письмово) 

Творчий конкурс  

(письмово) 
1.5 1.5 

Філософський факультет 

01 Освіта 014 

Середня освіта 

(здоров’я 

людини) 

Середня освіта (здо-

ров’я 

людини) 

Фаховий екзамен з 

валеології (письмово) 

 

Історія валеології  

(письмово) 

 

1.5 – 

03 
Гуманітарні 

науки 
034 Культурологія Культурологія 

Фаховий екзамен з 

теорії та історії куль-

тури (письмово) 

Культурологія  

(письмово) 
1.5 – 

03 
Гуманітарні 

науки 
033 Філософія Філософія 

Фаховий екзамен з 

філософії (письмово) 

Історія філософії 

 (письмово) 
1.5 1.5 

Хімічний факультет 

10 
Природничі 

науки 
102 Хімія Хімія 

Фаховий екзамен з 

хімії (письмово) 

Комплексний екзамен 

з основ хімії  

(письмово) 

2 2 

Юридичний факультет 

08 Право 081 Право Право 
Комплексний екзамен 

з права (письмово) 

Додатковий комплек-

сний екзамен з права 

(співбесіда) 

1.5 1.5 

08 Право 081 Право 
Альтернативне вирі-

шення спорів 

Комплексний екзамен 

з права (письмово) 

Додатковий комплек-

сний екзамен з права 

(співбесіда) 

1.5 1.5 

Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» 

07 Управління та 073 Менеджмент Менеджмент Комплексний екзамен Додатковий комплек- 2 2 



 

адміністрування з менеджменту (пись-

мово) 

сний екзамен з мене-

джменту (співбесіда) 

Спеціаліст 

Галузь знань Спеціальність 

Освітня програма Фахове випробування 
Додаткове фахове 

випробування 

Термін  

навчання, років 

Код Найменування Код Найменування 
Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Біологічний факультет    

09 Біологія 091 Біологія Біологія 
Фаховий екзамен з 

біології (письмово) 

Тестовий екзамен з 

біоекології (письмово) 
1 1 

09 Біологія 091 Біологія Генетика 
Фаховий екзамен з 

біології (письмово) 

Тестовий екзамен з 

біоекології (письмово) 
1 1 

09 Біологія 091 Біологія 
Фізіологія людини і 

тварин 

Фаховий екзамен з 

біології (письмово) 

Тестовий екзамен з 

біоекології (письмово) 
1 1 

Екологічний факультет 

10 
Природничі 

науки 
101 Екологія 

Екологія та охорона 

навколишнього сере-

довища 

Фаховий вступний 

екзамен з екології та 

неоекології  

(письмово) 

Загальна екологія  

(письмово) 
1 1 

Економічний факультет 

05 

Соціальні та 

поведінкові на-

уки 

051 
Економіка 

 

Міжнародна економі-

ка 

Фаховий екзамен з 

міжнародної економі-

ки (письмово) 

Основи економіки 

(письмово) 
1 1 

05 

Соціальні та 

поведінкові на-

уки 

051 
Економіка 

 

Соціально-економічна 

статистика 

Фаховий екзамен з 

соціально-економічної 

статистики (письмово) 

Основи економіки 

(письмово) 
1 - 

07 
Управління та 

адміністрування 
071 

Облік і оподат-

кування 
Облік і оподаткування 

Фаховий екзамен з 

обліку і оподатку-

вання (письмово) 

Основи економіки 

(письмово) 
1 1 



 

07 
Управління та 

адміністрування 
072 

Фінанси, банків-

ська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фаховий екзамен з 

фінансів, банківської 

справи та страхування 

(письмово) 

Основи економіки 

(письмово) 
1 1 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 

Менеджмент 

 

Менеджмент органі-

зацій 

Фаховий екзамен з 

менеджменту органі-

зацій (письмово) 

Основи економіки 

(письмово) 
1 1 

07 
Управління та 

адміністрування 
075 Маркетинг Маркетинг 

Фаховий екзамен з 

маркетингу  

(письмово) 

Основи економіки 

(письмово) 
1 1 

Історичний факультет 

03 
Гуманітарні 

науки 
032 

Історія та архео-

логія 
Історія 

Фаховий екзамен з 

історії України  

(письмово) 

Всесвітня історія  

(письмово) 
1 1 

03 
Гуманітарні 

науки 
032 

Історія та архео-

логія 
Архівознавство 

Фаховий екзамен з 

історії України  

(письмово) 

Всесвітня історія  

(письмово) 
1 1 

03 
Гуманітарні 

науки 
032 

Історія та архео-

логія 
Археологія 

Фаховий екзамен з 

історії України  

(письмово) 

Всесвітня історія  

(письмово) 
1 1 

Соціологічний факультет 

05 

Соціальні та 

поведінкові на-

уки 

054 Соціологія Соціологія 

Фаховий екзамен «Те-

орія, історія та методи 

соціології» (письмово) 

Основи соціології 

(письмово) 
1 1 

05 

Соціальні та 

поведінкові на-

уки 

052 Політологія Політологія 

Фаховий екзамен «Те-

орія та історія політи-

ки» (письмово) 

Основи політології 

(письмово) 
1 1 

23 
Соціальна робо-

та 
231 

Соціальна робо-

та 
Соціальна робота 

Фаховий екзамен «Те-

орія та історія соціа-

льної роботи»  

Основи соціальної 

роботи»  (письмово) 
1 - 



 

(письмово) 

Факультет геології, географії, рекреації і туризму 

10 
Природничі 

науки 
103 

Науки про Зем-

лю 
Геологія 

Фаховий екзамен з 

геології (письмово) 

Загальна геологія  

(письмово) 
1 1 

10 
Природничі 

науки 
103 

Науки про Зем-

лю 
Гідрогеологія 

Фаховий екзамен з 

гідрогеології  

(письмово) 

Загальна геологія  

(письмово) 
1 1 

10 
Природничі 

науки 
103 

Науки про Зем-

лю 
Географія 

Фаховий екзамен з 

географії (письмово) 

Економічна та соціа-

льна географія  

(письмово) 

1 1 

10 
Природничі 

науки 
103 

Науки про Зем-

лю 

Економічна та соціа-

льна географія 

Фаховий екзамен з 

економічної та соціа-

льної географії  

(письмово) 

Географія (письмово) 1 1 

Факультет іноземних мов 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія (мова 

і література 

французька) 

 Мова і література 

(французька) 

Фаховий екзамен з 

теоретичних аспектів 

та практики перекладу 

французької мови 

(письмово) 

Комплексний додат-

ковий іспит з практи-

ки французької мови 

(письмово) 

– 1 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія (мова 

і література анг-

лійська) 

Мова і література 

 (англійська) 

Фаховий екзамен з 

теоретичних аспектів 

та практики перекладу 

англійської мови  

(письмово) 

Комплексний додат-

ковий іспит з практи-

ки англійської мови 

(письмово) 

– 1 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія (мова 

і література ні-

мецька) 

 Мова і література 

(німецька) 

Фаховий екзамен з 

теоретичних аспектів 

та практики перекладу 

німецької мови  

(письмово) 

Комплексний додат-

ковий іспит з практи-

ки німецької мови 

(письмово) 

– 1 



 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія  

(переклад) 

 Переклад  

(англійська) 

Фаховий екзамен з 

теоретичних аспектів 

та практики перекладу 

англійської мови  

(письмово) 

Комплексний додат-

ковий іспит з практи-

ки англійської мови 

(письмово) 

– 1 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія  

(переклад) 

 Переклад  

(французька) 

Фаховий екзамен з 

теоретичних аспектів 

та практики перекладу 

французької мови 

(письмово) 

Комплексний додат-

ковий іспит з практи-

ки французької мови 

(письмово) 

– 1 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія  

(переклад) 
 Переклад (німецька) 

Фаховий екзамен з 

теоретичних аспектів 

та практики перекладу 

німецької мови  

(письмово) 

Комплексний додат-

ковий іспит з практи-

ки німецької мови 

(письмово) 

– 1 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія  

(переклад) 
Переклад (іспанська) 

Фаховий екзамен з 

теоретичних аспектів 

та практики перекладу 

іспанської мови  

(письмово) 

Комплексний додат-

ковий іспит з практи-

ки іспанської мови 

(письмово) 

– 1 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія 

 (переклад) 
Переклад (китайська) 

Фаховий екзамен з 

теоретичних аспектів 

та практики перекладу 

китайської мови  

(письмово) 

Комплексний додат-

ковий іспит з практи-

ки китайської мови 

(письмово) 

– 1 

Факультет комп’ютерних наук 

12 
Інформаційні 

технології 
122 

Комп’ютерні нау-

ки та інформаційні 

технології 

Інформаційні управляю-

чі системи та технології 

Фаховий екзамен «Інфо-

рмаційні управляючі 

системи та технології» 

(письмово) 

Комплексний додатко-

вий іспит за спеціальні-

стю «Комп’ютерні нау-

ки та інформаційні тех-

1 1 



 

нології» (письмово) 

12 
Інформаційні 

технології 
125 Кібербезпека 

Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем 

Фаховий екзамен «Без-

пека інформаційних і 

комунікаційних систем» 

(письмово) 

Комплексний додатко-

вий іспит за спеціальні-

стю «Кібербезпека» 

(письмово) 

1 – 

15 
Автоматизація та 

приладобудування 
151 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані техно-

логії 

Комп’ютеризовані сис-

теми управління та 

автоматика 

Фаховий екзамен 

«Комп’ютеризовані 

системи управління та 

автоматика» (письмово) 

Комплексний додатко-

вий іспит за спеціальні-

стю «Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології» 

(письмово) 

1 – 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

05 

Соціальні та 

поведінкові на-

уки 

056 

Міжнародні 

економічні від-

носини 

Міжнародні економі-

чні відносини 

Комплексний тесто-

вий екзамен з «Між-

народних економіч-

них відносин»  

(письмово) 

Комплексний тесто-

вий вступний екзамен 

з «Основ міжнародних 

економічних відно-

син» (письмово) 

1 1 

24 
Сфера обслуго-

вування 
242 Туризм Туризмознавство 

Комплексний тесто-

вий екзамен з «Орга-

нізації туризму»  

(письмово) 

Комплексний тесто-

вий вступний екзамен 

з «Основи туризму» 

(письмово) 

1 1 

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем 

10 
Природничі 

науки 
105 

Прикладна фізи-

ка та наномате-

ріали 

Радіофізика і електро-

ніка 

Фаховий екзамен з 

прикладної фізики 

(письмово) 

Вища математика  

(письмово) 
1 – 

Філологічний факультет 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія (мова 

і література ук-

раїнська) 

Українська мова і  

література 

Фаховий екзамен з 

української мови та 

літератури (письмово) 

Сучасна українська 

мова (диктант) 
1 1 

03 Гуманітарні 035 Філологія (мова Мова і література  Фаховий екзамен з Сучасна російська 1 1 



 

науки і література ро-

сійська) 

(російська) російської мови та 

літератури (письмово) 

мова (диктант) 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія (мова 

і література ла-

тинська) 

Мова і література  

(латинська) 

Фаховий екзамен з 

латинської, давньог-

рецької мови, антич-

ної літератури  

(письмово) 

Зарубіжна література 

(письмово) 
1 – 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 

Філологія (прик-

ладна лінгвісти-

ка) 

Прикладна лінгвісти-

ка 

Фаховий екзамен з 

прикладної і теорети-

чної лінгвістики (пи-

сьмово) 

Загальне мовознавст-

во (письмово) 
1 – 

06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика 

Фаховий екзамен з 

історії, теорії і прак-

тики журналістики 

(письмово) 

Творчий конкурс  

(письмово) 
1 1 

Хімічний факультет 

10 
Природничі 

науки 
102 Хімія Хімія 

Фаховий екзамен з 

хімії (письмово) 

Комплексний екзамен 

з основ хімії  

(письмово) 

1 1 

Юридичний факультет 

08 Право 081 Право Право 
Комплексний екзамен 

з права (письмово) 

Додатковий комплек-

сний екзамен з права 

(співбесіда) 

1 1 

Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання 

01 Освіта 014 

Середня освіта 

(здоров’я люди-

ни) 

Середня освіта (здо-

ров’я людини)  

Фаховий екзамен з 

валеології (письмово) 

 

Історія валеології  

(письмово) 

 

1 – 

07 
Управління та 

адміністрування 
071 

Облік і оподат-

кування 
Облік і оподаткування   

Фаховий екзамен з 

обліку і оподатку-

Основи економіки 

(письмово) 
1 1 



 

вання (письмово) 

23 
Соціальна робо-

та 
231 

Соціальна робо-

та 
Соціальна робота 

Фаховий екзамен  

«Теорія та історія со-

ціальної роботи»  

(письмово) 

Основи соціальної 

роботи»  (письмово) 
 1 

 



Код Назва

091 біологія біологія 1. Українська мова та література 0,2 0,1 0 100

2. Біологія. 0,5 120

3. Математика. 0,2 100

162 біотехнології та біоінженерія біотехнології та біоінженерія 1. Українська мова та література 0,2 0,1 0 100

2. Біологія. 0,5 120

3. Математика. 0,2 100

101 екологія екологія 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Географія. 0,5 100

3. Математика або Біологія. 0,2 100

051 економіка 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Математика. 0,4 120

3. Географія або Історія України або 

Іноземна мова. 0,25 100

051 економіка економічна кібернетика 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Математика. 0,4 120

3. Географія або Історія України або 

Іноземна мова. 0,25 100

051 економіка міжнародна економіка 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

Вага 

предметів 

сертифікату 

ЗНО

Вага 

атестату 

про повну 

загальну 

освіту

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 

(вступних іспитів, творчих конкурсів)

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Біологічний факультет

Економічний факультет

Екологічний факультет

Освітні програми

Перелік конкурсних предметів 

(вступних екзаменів, творчих 

конкурсів)

Додаток 4

економічна теорія та економічна політика

Спеціальність Вага бала 

за особливі 

успіхи 

та/або за 

успішне 

закінчення 

підготовчих 

курсів

Мінімальна 

кількість балів 

для допуску до 

участі в 

конкурсі або 

зарахування на 

навчання поза 

конкурсом



2. Математика. 0,4 120

3. Географія або Історія України або 

Іноземна мова. 0,25 100

051 економіка соціально-економічна статистика 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Математика. 0,4 120

3. Географія або Історія України або 

Іноземна мова. 0,25 100

071 облік і оподаткування облік і оподаткування 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Математика. 0,4 120

3. Географія або Історія України або 

Іноземна мова. 0,25 100

072 фінанси, банківська справа та страхування фінанси, банківська справа та страхування 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Математика. 0,4 120

3. Географія або Історія України або 

Іноземна мова. 0,25 100

073 менеджмент менеджмент організацій 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Математика. 0,4 120

3. Географія або Історія України або 

Іноземна мова. 0,25 100

073 менеджмент

менеджмент зовнішньо-економічної 

діяльності 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Математика. 0,4 120

3. Географія або Історія України або 

Іноземна мова. 0,25 100

074 публічне управління та адміністрування публічне управління та адміністрування 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Математика. 0,4 120

3. Географія або Історія України або 

Іноземна мова. 0,25 100

075 маркетинг маркетинг 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Математика. 0,4 120

3. Географія або Історія України або 

Іноземна мова. 0,25 100

076

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Математика. 0,4 120

3. Географія або Історія України або 

Іноземна мова. 0,25 100

032 історія та археологія історія та археологія 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

Історичний факультет



2. Історія України. 0,5 110

3. Географія або Іноземна мова. 0,2 100

222 охорона здоров’я медицина 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Біологія. 0,4 100

3. Хімія. 0,25 100

054 соціологія соціологія 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Історія України. 0,35 100

3. Іноземна мова або Математика. 0,35 100

054 соціологія соціальні комунікації, реклама і PR 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Історія України. 0,35 100

3. Іноземна мова або Математика. 0,35 100

052 політологія політологія 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Історія України. 0,35 100

3. Іноземна мова або Математика. 0,35 100

231 соціальна робота соціальна робота 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Історія України. 0,35 100

3. Іноземна мова або Математика. 0,35 100

061 журналістика медіакомунікації та зв’язки з громадськістю 1. Українська мова та література. 0,4 0,1 0 100

2. Іноземна мова. 0,3 100

3. Творчий конкурс. 0,2 120

103 науки про Землю геологія 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Географія. 0,5 100

3. Математика або Історія України. 0,2 100

103 науки про Землю географія 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Географія. 0,5 100

3. Математика або Історія України. 0,2 100

Соціологічний факультет

Медичний факультет

Факультет геології, географії, рекреації і туризму

Факультет іноземних мов



035 філологія (англійська) мова і література та переклад (англійська) 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Іноземна мова.  (Англійська мова 

) 0,4 120

3. Історія України. 0,25 100

035 філологія (французька) мова і література та переклад (французька) 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Іноземна мова. 0,4 120

3. Історія України. 0,25 100

035 філологія (німецька) мова і література та переклад (німецька) 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Іноземна мова. 0,4 120

3. Історія України. 0,25 100

035 філологія (китайська) переклад (китайська) 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Іноземна мова.  (Англійська мова 

) 0,4 120

3. Історія України. 0,25 100

035 філологія (іспанська) переклад (іспанська) 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Іноземна мова. 0,4 120

3. Історія України. 0,25 100

035 філологія (арабська) переклад (арабська) 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Іноземна мова.  (Англійська мова 

) 0,4 120

3. Історія України. 0,25 100

122

комп’ютерні науки та інформаційні 

технології комп’ютерні науки 1. Українська мова та література. 0,3 0,1 0 100

2. Математика. 0,4 110

3. Іноземна мова або Фізика. 0,2 100

123 комп’ютерна інженерія комп’ютерна інженерія 1. Українська мова та література. 0,3 0,1 0 100

2. Математика. 0,4 110

3. Іноземна мова або Фізика. 0,2 100

125 кібербезпека кібербезпека 1. Українська мова та література. 0,3 0,1 0 100

2. Математика. 0,4 110

3. Іноземна мова або Фізика. 0,2 100

Факультет комп’ютерних наук



151

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 1. Українська мова та література. 0,3 0,1 0 100

2. Математика. 0,4 110

3. Іноземна мова або Фізика. 0,2 100

111 математика математика 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Математика. 0,5 120

3. Фізика або Іноземна мова. 0,2 100

113 прикладна математика прикладна математика 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Математика. 0,5 120

3. Фізика або Іноземна мова. 0,2 100

122

комп’ютерні науки та інформаційні 

технології інформатика 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Математика. 0,5 120

3. Фізика або Іноземна мова. 0,2 100

056 міжнародні економічні відносини міжнародні економічні відносини 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Іноземна мова. 0,4 100

3. Географія або Математика. 0,3 100

056 міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Іноземна мова. 0,4 100

3. Географія або Математика. 0,3 100

055

міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії міжнародні відносини та регіональні студії 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Іноземна мова. 0,4 100

3. Географія або Історія України. 0,3 100

055

міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії

міжнародна інформація та міжнародні 

комунікації 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Іноземна мова. 0,4 100

3. Географія або Історія України. 0,3 100

241 готельно-ресторанна справа готельно-ресторанна справа 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Іноземна мова. 0,4 100

3. Географія або Історія України. 0,3 100

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Факультет математики і інформатики



242 туризм туризм 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Іноземна мова. 0,4 100

3. Географія або Історія України. 0,3 100

053 психологія психологія 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Біологія. 0,4 120

3. Історія України. 0,25 100

105 прикладна фізика та наноматеріали радіофізика і електроніка та біофізика 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Математика. 0,4 100

3. Фізика або Біологія. 0,3 100

153 мікро- та наносистемна техніка мікро- та наносистемна техніка 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Математика. 0,4 100

3. Фізика або Біологія. 0,3 100

105 прикладна фізика та наноматеріали прикладна фізика енергетичних систем 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Математика. 0,5 100

3. Фізика або Хімія або Іноземна 

мова. 0,2 100

105 прикладна фізика та наноматеріали прикладна фізика 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Математика. 0,35 100

3. Фізика або Біологія або Хімія. 0,35 100

105 прикладна фізика та наноматеріали медична фізика 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Математика. 0,35 100

3. Фізика або Біологія або Хімія. 0,35 100

104 фізика та астрономія фізика 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Математика. 0,4 100

3. Фізика або Хімія. 0,3 100

104 фізика та астрономія астрономія 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Математика. 0,4 100

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем

Факультет психології

Фізико-технічний факультет

Фізико-енергетичний факультет

Фізичний факультет



3. Фізика або Хімія. 0,3 100

035 філологія (українська) філологія (українська) 1. Українська мова та література. 0,5 0,1 0 110

2. Іноземна мова. 0,2 100

3. Історія України. 0,2 100

035 філологія (російська) філологія (російська) 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Іноземна мова.  (Російська мова) 0,5 110

3. Історія України. 0,2 100

035 філологія (польська) філологія (польська) 1. Українська мова та література. 0,5 0,1 0 110

2. Іноземна мова. 0,2 100

3. Історія України. 0,2 100

035 філологія (латинська) філологія (латинська) 1. Українська мова та література. 0,3 0,1 0 100

2. Іноземна мова. 0,4 110

3. Історія України. 0,2 100

035 філологія (прикладна лінгвістика) прикладна лінгвістика 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Іноземна мова.  (Англійська мова) 0,4 110

3. Математика. 0,3 100

061 журналістика журналістика 1. Українська мова та література. 0,4 0,1 0 110

2. Іноземна мова. 0,3 100

3. Творчий конкурс. 0,2 125

014 середня освіта (здоров’я людини) середня освіта (здоров’я людини) 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Біологія. 0,4 100

3. Іноземна мова або Історія 

України. 0,25 100

034 культурологія культурологія 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Історія України. 0,4 100

3. Іноземна мова або Математика. 0,25 100

033 філософія філософія 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Історія України. 0,4 100

3. Іноземна мова або Математика. 0,25 100

Філософський факультет

Філологічний факультет



041 богослов'я богослов'я 1. Українська мова та література. 0,25 0,1 0 100

2. Історія України. 0,4 100

3. Іноземна мова або Математика. 0,25 100

102 хімія хімія 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Хімія. 0,5 125

3. Математика. 0,2 100

081 право право 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Історія України. 0,5 100

3. Іноземна мова або Математика 

або Географія. 0,2 100

082 міжнародне право міжнародне право 1. Українська мова та література. 0,2 0,1 0 100

2. Історія України. 0,5 100

3. Іноземна мова або Математика 

або Географія. 0,2 100

Юридичний факультет

Хімічний факультет



 

 

Додаток 5 

ТАБЛИЦЯ  

відповідності середнього бала документа про повну загальну 

середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 

200-бальної шкали 

1 106,0  

 
4 124,0  

 
8 162,0 

1,1 106,6  4,1 125,0  8,1 163,0 

1,2 107,2  4,2 125,9  8,2 163,9 

1,3 107,8  4,3 126,9  8,3 164,9 

1,4 108,4  4,4 127,8  8,4 165,8 

1,5 109,0  4,5 128,8  8,5 166,8 

1,6 109,6  4,6 129,7  8,6 167,7 

1,7 110,2  4,7 130,7  8,7 168,7 

1,8 110,8  4,8 131,6  8,8 169,6 

1,9 111,4  4,9 132,6  8,9 170,5 

2 112,0  

 
5 133,5  

 
9 171,5 

2,1 112,6  5,1 134,5  9,1 172,4 

2,2 113,2  5,2 135,4  9,2 173,4 

2,3 113,8  5,3 136,4  9,3 174,3 

2,4 114,4  5,4 137,3  9,4 175,3 

2,5 115,0  5,5 138,3  9,5 176,2 

2,6 115,6  5,6 139,2  9,6 177,2 

2,7 116,2  5,7 140,2  9,7 178,1 

2,8 116,8  5,8 141,1  9,8 179,1 

2,9 117,4  5,9 142,1  9,9 180,0 

3 118,0  

 
6 143,0  

 
10 181,0 

3,1 118,6  6,1 144,0  10,1 181,9 



2 

 

3,2 119,2  6,2 144,9  10,2 182,9 

3,3 119,8  6,3 145,9  10,3 183,8 

3,4 120,4  6,4 146,8  10,4 184,8 

3,5 121,0  6,5 147,8  10,5 185,7 

3,6 121,6  6,6 148,7  10,6 186,7 

3,7 122,2  6,7 149,7  10,7 187,6 

3,8 122,8  6,8 150,6  10,8 188,6 

3,9 123,4  6,9 151,6  10,9 189,5 

 

 
 

 
 

 
7 152,5  

 
11 190,5 

 

 
 

 
 

 
7,1 153,5  11,1 191,4 

 

 
 

 
 

 
7,2 154,4  11,2 192,4 

 

 
 

 
 

 
7,3 155,4  11,3 193,3 

 

 
 

 
 

 
7,4 156,3  11,4 194,3 

 

 
 

 
 

 
7,5 157,3  11,5 195,2 

 

 
 

 
 

 
7,6 158,2  11,6 196,2 

 

 
 

 
 

 
7,7 159,2  11,7 197,1 

 

 
 

 
 

 
7,8 160,1  11,8 198,1 

 

 
 

 
 

 
7,9 161,1  11,9 199,0 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12 200,0 

 



Додаток 6  

 

 

Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна 

 у 2016 році 
 

 

1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету 

приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста). 

2. Фінансування підготовки фахівців в аспірантурі Університету 

здійснюється за рахунок: 

видатків державного бюджету України – за державним замовленням; 

коштів фізичних, юридичних осіб. 

3. Фінансування підготовки в аспірантурі іноземних громадян та осіб 

без громадянства здійснюється на підставі: 

міжнародних договорів України; 

загальнодержавних програм; 

договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними 

особами. 

4. Університет оголошує прийом на навчання до аспірантури за 

спеціальностями 011 Науки про освіту, 032 Історія та археологія, 033 

Філософія, 035 Філологія, 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія, 

054 Соціологія, 057 Міжнародні економічні відносини, 061 Журналістика, 

073 Менеджмент,  081 Право, 091 Біологія, 102 Хімія, 103 Науки про Землю, 

104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали, 111 

Математика, 113 Прикладна математика, 122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології, 222 Медицина. 

5. Прийом заяв і документів для вступу до аспірантури починається 15 

липня і закінчується 30 липня 2016 року. 

6. Вступники до аспірантури подають до приймальної комісії заяву в 

паперовій формі, в якій указують спеціальність, факультет та 

передбачуваного керівника. 

7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє 

особисто: 

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 

Закону України "Про громадянство України");  

військовий квиток або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних;  

документ державного зразка (оригінал) про освітній рівень магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і додаток до нього. 

8. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 



копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього; 

копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о. 

список опублікованих наукових праць (за наявності); 

особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в 

якій вступник до аспірантури працює (за наявності). 

9. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий 

за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є 

процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що 

здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих 

навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за 

№ 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження 

навчання здійснюється Університетом до початку другого семестру першого 

року навчання його власника.  

10. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною 

комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що 

посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про 

приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення 

оригіналів не приймаються. 

11. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з 

останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від 

виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього 

місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для 

нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний 

термін після зарахування до аспірантури. 

12. Вступні випробування до аспірантури проводяться з 29 серпня по 

10 вересня 2016 року. 

13. Вступні випробування при вступі на навчання для здобуття ступеня 

доктора філософії складаються з: 

вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності); 

вступного іспиту з іноземної мови; 

презентації дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного 

керівника; 

презентації дослідницьких досягнень. 

Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними 

комісіями. 

14. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з 

конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути 

зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність. 



15. Програми фахових випробувань для вступу до аспірантури 

розробляються і затверджуються університетом не пізніше ніж за три місяці 

до початку прийому документів. 

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті 

університету та в приймальній комісії. 

16. Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії проводиться з 12 по 14 вересня 2016 року.  

17. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для 

здобуття ступеня доктора філософії використовується сума балів:  

одержаних при складанні вступного іспиту із спеціальності за 100-

бальною шкалою з ваговим коефіцієнтом 0.6; 

одержаних при складанні вступного іспиту з іноземної мови за 5-

бальною шкалою з ваговим коефіцієнтом 4; 

за презентацію дослідницьких пропозицій за тематикою 

передбачуваного керівника за 100-бальною шкалою з ваговим коефіцієнтом 

0.15; 

середній бал за 5-бальною шкалою додатку до диплому магістра 

(спеціаліста) з округленням до сотих частин бала; 

за презентацію дослідницьких досягнень: за кожну статтю, 

опубліковану у фаховому виданні з імпакт-фактором, – 3 бали, за кожну 

статтю, опублікованому в іншому фаховому виданні, – 2 бали. 

18. Результати вступних випробувань для вступу до аспірантури 

Університету є дійсними протягом 12 місяців. 

19. У разі одержання однакової кількості балів право на першочергове 

зарахування до аспірантури отримують вступники тих категорій, які 

зазначені у пункті 1.2 розділу ХІ цих Правил прийому. 

20. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на місця 

державного замовлення, мають право на зарахування з оплатою підготовки. 

21. Зарахування до аспірантури проводиться не пізніше 15 вересня 2016 

року. 

22. Навчання в аспірантурі починається з 1 жовтня 2016 року. 

 



Додаток 7 

 

ПЕРЕЛІК 

секцій відповідно до спеціальностей, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за ступенем 

бакалавра (спеціаліста медичного спрямування) зараховуються конкурсні бали призерам (особам, нагородженим 

дипломами І–ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів 

Малої академії наук України за секціями наукових відділень Малої академії наук України 
 

Відділення хімії та біології 
 

Секція 
Базова 

дисципліна 
Шифр та галузь знань Код, спеціальність Факультет 

Загальна 

біологія 

Біологія, хімія 

(за вибором) 

09 – Біологія  091 – Біологія Біологічний 

10 – Природничі науки 

101 – Екологія  Екологічний 

102 – Хімія Хімічний 

103 – Науки про землю* Геології, географії, 

рекреації і туризму 

105 – Прикладна фізика та наноматеріали Фізико-технічний, Фізико-

енергетичний, Радіофізики, 

біомедичної електроніки та 

комп’ютерних систем 

16 – Хімічна та біоінженерія 162 – Біотехнології та біоінженерія Біологічний 

22 – Охорона здоров’я 222 – Медицина  Медичний 

Біологія людини Біологія, хімія 

(за вибором) 

09 – Біологія  091 – Біологія Біологічний 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  Екологічний 

22 – Охорона здоров’я 222 – Медицина  Медичний 

Зоологія, 

ботаніка 

Біологія, хімія 

(за вибором) 

09 – Біологія  091 – Біологія Біологічний 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  Екологічний 

102 – Хімія Хімічний 

Медицина Біологія, хімія, 

фізика (за 

вибором) 

22 – Охорона здоров’я 222 – Медицина  Медичний 

Валеологія Біологія, хімія 

(за вибором) 

09 – Біологія  091 – Біологія Біологічний 

22 – Охорона здоров’я 222 – Медицина  Медичний 

Психологія Біологія, історія 05 – Соціальні та поведінкові 053 – Психологія  Психології 
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України (за 

вибором) 

науки 

Хімія Хімія 10 – Природничі науки 102 – Хімія  Хімічний 

16 – Хімічна та біоінженерія 162 – Біотехнології та біоінженерія Біологічний 

 

Відділення історії 

 

Секція 
Базова 

дисципліна 
Шифр та галузь знань Код, спеціальність Факультет 

Історія України Історія України 03 – Гуманітарні науки 032 – Історія та археологія Історичний  

034 – Культурологія  Філософський  

04 – Богослов’я 041 – Богослов’я  Філософський  

05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

052 – Політологія   Соціологічний  

054 – Соціологія  Соціологічний  

23 – Соціальна робота 231 – Соціальна робота Соціологічний  

Археологія Історія України 03 – Гуманітарні науки 032 – Історія та археологія Історичний  

034 – Культурологія Філософський  

Історичне 

краєзнавство 

Історія України 03 – Гуманітарні науки 032 – Історія та археологія Історичний  

034 – Культурологія Філософський  

04 – Богослов’я 041 – Богослов’я  Філософський  

Етнологія Історія України 03 – Гуманітарні науки 032 – Історія та археологія Історичний  

034 – Культурологія Філософський  

04 – Богослов’я 041 – Богослов’я  Філософський  

05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

052 – Політологія   Соціологічний  

054 – Соціологія  Соціологічний  

Всесвітня історія Історія України 03 – Гуманітарні науки 032 – Історія та археологія Історичний  

034 – Культурологія Філософський  

04 – Богослов’я 041 – Богослов’я  Філософський  

05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

052 – Політологія   Соціологічний  

054 – Соціологія  Соціологічний  

055 – Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

Міжнародних економічних 

відносин та туристичного 

бізнесу 
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Відділення мовознавства 

Секція 
Базова 

дисципліна 
Шифр та галузь знань Код,спеціальність Факультет 

Українська мова Українська мова 

та література 

03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія Філологічний 

06 – Журналістика  061 – Журналістика Філологічний, 

Соціологічний  

Російська мова Російська мова 03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія Філологічний 

Китайська мова Китайська мова 03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія Іноземних мов 

Іспанська мова Іспанська мова 03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія Іноземних мов 

05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

056 – Міжнародні економічні відносини Міжнародних економічних 

відносин та туристичного 

бізнесу 

06 – Журналістика  061 – Журналістика Філологічний, 

Соціологічний 

08 – Право  082 – Міжнародне право Юридичний  

24 – Сфера обслуговування 241 – Готельно-ресторанна справа Міжнародних економічних 

відносин та туристичного 

бізнесу 

Англійська мова Англійська мова 03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія Іноземних мов 

05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

057 – Міжнародні економічні відносини Міжнародних економічних 

відносин та туристичного 

бізнесу 

06 – Журналістика  061 – Журналістика Філологічний, 

Соціологічний 

08 – Право  082 – Міжнародне право Юридичний 

24 – Сфера обслуговування 241 – Готельно-ресторанна справа Міжнародних економічних 

відносин та туристичного 

бізнесу 
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Секція 
Базова 

дисципліна 
Шифр та галузь знань Код, спеціальність Факультет 

Німецька мова Німецька мова 03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія Іноземних мов 

05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

057 – Міжнародні економічні відносини Міжнародних економічних 

відносин та туристичного 

бізнесу 

06 – Журналістика  061 – Журналістика Філологічний, 

Соціологічний 

08 – Право  082 – Міжнародне право Юридичний 

24 – Сфера обслуговування 241 – Готельно-ресторанна справа Міжнародних економічних 

відносин та туристичного 

бізнесу 

Французька мова Французька 

мова 

03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія Іноземних мов 

05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

057 – Міжнародні економічні відносини Міжнародних економічних 

відносин та туристичного 

бізнесу 

06 – Журналістика  061 – Журналістика Філологічний, 

Соціологічний 

08 – Право  082 – Міжнародне право Юридичний 

24 – Сфера обслуговування 241 – Готельно-ресторанна справа Міжнародних економічних 

відносин та туристичного 

бізнесу 
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Відділення фізики і астрономії 

Секція 
Базова 

дисципліна 
Шифр та галузь знань Код, спеціальність Факультет 

Теоретична 

фізика 

Фізика 10 – Природничі науки 104 – Фізика та астрономія Фізичний  

15 – Автоматизація та 

приладобудування 

105 – Прикладна фізика та наноматеріали Фізико-технічний, Фізико-

енергетичний, Радіофізики, 

біомедичної електроніки та 

комп’ютерних систем 

Експерименталь-

на фізика 

Фізика 10 – Природничі науки 104 – Фізика та астрономія Фізичний 

15 – Автоматизація та 

приладобудування 

105 – Прикладна фізика та наноматеріали Фізико-технічний, Фізико-

енергетичний, Радіофізики, 

біомедичної електроніки та 

комп’ютерних систем 

Астрономія та 

астрофізика 

Фізика 10 – Природничі науки 104 – Фізика та астрономія Фізичний 

15 – Автоматизація та 

приладобудування 

105 – Прикладна фізика та наноматеріали Фізико-технічний, Фізико-

енергетичний, Радіофізики, 

біомедичної електроніки та 

комп’ютерних систем 

Аерофізика та 

космічні 

дослідження 

Фізика 10 – Природничі науки 104 – Фізика та астрономія Фізичний 

15 – Автоматизація та 

приладобудування 

105 – Прикладна фізика та наноматеріали Фізико-технічний, Фізико-

енергетичний, Радіофізики, 

біомедичної електроніки та 

комп’ютерних систем 

 

Відділення математики 

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Код, спеціальність Факультет  

Математика Математика 11 – Математика та статистика 111 – Математика  Математики і інформатики 

112 – Прикладна математика Математики і інформатики 

Прикладна 

математика 

Математика 
11 – Математика та статистика 

111 – Математика  Математики і інформатики 

112 – Прикладна математика Математики і інформатики 

Математичне 

моделювання 

Математика 
11 – Математика та статистика 

111 – Математика  Математики і інформатики 

112 – Прикладна математика Математики і інформатики 
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Відділення технічних наук  
 

Секція 
Базова 

дисципліна 
Шифр та галузь знань Код, спеціальність Факультет 

Технологічні 

процеси та 

перспективні 

технології  

Фізика, 

математика 

(за вибором) 

15 – Автоматизація та 

приладобудування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Комп’ютерних наук 

153 – Мікро- та наносистемна техніка Радіофізики, біомедичної 

електроніки та 

комп’ютерних систем 

Електроніка та 
приладобудування 

Фізика, 

математика 

(за вибором) 

15 – Автоматизація та 

приладобудування 

153 – Мікро- та наносистемна техніка Радіофізики, біомедичної 

електроніки та 

комп’ютерних систем 

Авіа- та 

ракетобудування, 

машинобудуван-

ня і робототехніка 

Фізика, 

математика 

(за вибором) 

15 – Автоматизація та 

приладобудування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Комп’ютерних наук 

Інформаційно-

телекомунікаційні 

системи та 

технології 

Фізика, 

математика 

(за вибором) 

12 – Інформаційні технології  122 – Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

Комп’ютерних наук, 

Математики і інформатики 

123 – Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерних наук 

125 – Кібербезпека Комп’ютерних наук 

Екологічно 

безпечні техно-

логії та ресурсо-

збереження 

Фізика, 

математика 

(за вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  Екологічний  

Науково-технічна 

творчість та 

винахідництво185  

Фізика, 

математика (за 

вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  Екологічний 

15 – Автоматизація та 

приладобудування 

153 – Мікро- та наносистемна техніка Радіофізики, біомедичної 

електроніки та 

комп’ютерних систем 
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Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 

 

Секція 
Базова 

дисципліна 
Шифр та галузь знань Код, спеціальність Факультет 

Українська 

література 

Українська мова 

та література 

03  – Гуманітарні науки 034 – Культурологія  Філософський  

035 – Філологія Філологічний  

06 – Журналістика  061 – Журналістика Філологічний, 

Соціологічний   

Світова 

література 

Українська мова 

та література, 

світова 

література (за 

вибором) 

03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія Філологічний 

06 – Журналістика та 

інформація 

061 – Журналістика Філологічний 

Соціологічний  

Російська 

література 

Російська мова, 

світова 

література (за 

вибором) 

03  – Гуманітарні науки 035 – Філологія Філологічний 

Мистецтво-

знавство 

Українська мова 

та література 
03 – Гуманітарні науки 

034 – Культурологія Філософський 

Літературна 

творчість 

Українська мова 

та література 

03 – Гуманітарні науки 

 

034 – Культурологія Філософський 

06 – Журналістика 061 – Журналістика Філологічний, 

Соціологічний   
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Відділення філософії та суспільствознавства 

Секція 
Базова 

дисципліна 
Шифр та галузь знань Код, спеціальність Факультет 

Філософія Історія України 03 – Гуманітарні науки 032 – Історія та археологія Історичний  

 033 – Філософія  Філософський 

034 – Культурологія Філософський 

05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

052 – Політологія  Соціологічний  

Соціологія Історія України 05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

054 – Соціологія  Соціологічний 

06 – Журналістика  061 – Журналістика Філологічний, 

Соціологічний 

23 – Соціальна робота 231 – Соціальна робота  Соціологічний 

Правознавство Історія України 05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

055 – Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

Міжнародних 

економічних відносин та 

туристичного бізнесу  

08 – Право  081 – Право  Юридичний  

082 – Міжнародне право  Юридичний  

Теологія, 

релігієзнавство та 

історія релігії 

Історія України 03 – Гуманітарні науки 032 – Історія та археологія Історичний  

033 – Філософія  Філософський 

034 – Культурологія Філософський 

04 – Богослов’я  041 – Богослов'я   Філософський 

Педагогіка Українська мова 

та література 

05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

053  – Психологія Психології  

Журналістика Українська мова 

та література 

06 – Журналістика  061 – Журналістика  Філологічний, 

Соціологічний 
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Відділення наук про Землю 

Секція 
Базова 

дисципліна 
Шифр та галузь знань Код, спеціальність Факультет 

Географія та 

ландшафтознав-

ство 

Географія 05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

055 – Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

Міжнародних економічних 

відносин та туристичного 

бізнесу  

10 – Природничі науки 

 

103 – Науки про землю* Геології, географії, 

рекреації і туризму 

24 – Сфера обслуговування 242 – Туризм  Міжнародних економічних 

відносин та туристичного 

бізнесу  

Геологія, геохімія 

та мінералогія 

Географія 10 – Природничі науки 101 – Екологія   Екологічний  

103 – Науки про землю* Геології, географії, 

рекреації і туризму 

Кліматологія та 

метеорологія 

Географія 10 – Природничі науки 103 – Науки про землю* Геології, географії, 

рекреації і туризму 

Гідрологія Географія 10 – Природничі науки 103 – Науки про землю* Геології, географії, 

рекреації і туризму 

 

 

Відділення екології та аграрних наук 

Секція 
Базова 

дисципліна 
Шифр та галузь знань Код, спеціальність Факультет 

Екологія Біологія, хімія, 

українська мова 

(за вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  Екологічний  

16 – Хімічна та біоінженерія 162 – Біотехнології та біоінженерія Біологічний  

Охорона довкілля 

та раціональне 

природокористу-

вання 

Біологія, хімія, 

іноземна мова 

(за вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  Екологічний  

Селекція та 

генетика 

Біологія, 

математика 

(за вибором) 

16 – Хімічна та біоінженерія 162 – Біотехнології та біоінженерія Біологічний  

 



10 
 

Відділення комп’ютерних наук 

Секція 
Базова 

дисципліна 
Шифр та галузь знань Код, спеціальність Факультет 

Комп’ютерні 

системи та мережі 

Математика 12 – Інформаційні технології 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 

Комп’ютерних наук, 

Математики і інформатики 

123 – Комп’ютерна інженерія Комп’ютерних наук 

125 – Кібербезпека  Комп’ютерних наук 

15 – Автоматизація та 

приладобудування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Комп’ютерних наук 

Безпека 

інформаційних та 

телекомунікацій-

них систем 

Математика 12 – Інформаційні технології 125 – Кібербезпека  Комп’ютерних наук 

Технології 

програмування 

Математика 11 – Математика та 

статистика 

113 – Прикладна математика Математики і інформатики 

12 – Інформаційні технології 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 

Комп’ютерних наук, 

Математики і інформатики 

123 – Комп’ютерна інженерія Комп’ютерних наук 

Інформаційні 

системи, бази 

даних та системи 

штучного 

інтелекту 

Математика 11 – Математика та 

статистика 

113 – Прикладна математика Математики і інформатики 

12 – Інформаційні технології 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 

Комп’ютерних наук, 

Математики і інформатики 

123 – Комп’ютерна інженерія Комп’ютерних наук 

Інтернет-

технології та 

WEB-дизайн 

Математика 12 – Інформаційні технології 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 

Комп’ютерних наук, 

Математики і інформатики 

123 – Комп’ютерна інженерія Комп’ютерних наук 

15 – Автоматизація та 

приладобудування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Комп’ютерних наук 

Мультимедійні 

системи, 

навчальні та 

ігрові програми 

Математика 12 – Інформаційні технології 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 

Комп’ютерних наук, 

Математики і інформатики 

123 – Комп’ютерна інженерія Комп’ютерних наук 

15 – Автоматизація та 

приладобудування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Комп’ютерних наук 
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Відділення економіки 

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Код, спеціальність Факультет  

Економічна теорія 

та історія 

економічної 

думки 

Математика 05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

051 – Економіка  Економічний  

055 – Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

Міжнародних економічних 

відносин та туристичного 

бізнесу  

056 – Міжнародні економічні відносини Міжнародних економічних 

відносин та туристичного 

бізнесу  

07 – Управління та 

адміністрування 

071 – Облік і оподаткування Економічний  

072 – Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Економічний  

073 – Менеджмент  Економічний  

074 – Публічне управління та 

адміністрування 

Економічний  

075 – Маркетинг Економічний  

076 – Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Економічний  

Мікроекономіка та 

макроекономіка 

Математика 05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

051 – Економіка Економічний  

055 – Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

Міжнародних економічних 

відносин та туристичного 

бізнесу  

056 – Міжнародні економічні відносини Міжнародних економічних 

відносин та туристичного 

бізнесу  

07 – Управління та 

адміністрування 

071 – Облік і оподаткування Економічний  

072 – Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Економічний  

073 – Менеджмент  Економічний  

074 – Публічне управління та 

адміністрування 

Економічний  

075 – Маркетинг Економічний  

076 – Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Економічний  
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Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Код, спеціальність Факультет  

Фінанси, 

грошовий обіг і 

кредит 

Математика 05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

051 – Економіка Економічний  

055 – Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

Міжнародних економічних 

відносин та туристичного 

бізнесу  

056 – Міжнародні економічні відносини Міжнародних економічних 

відносин та туристичного 

бізнесу  

07 – Управління та 

адміністрування 

071 – Облік і оподаткування Економічний  

072 – Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Економічний  

073 – Менеджмент  Економічний  

074 – Публічне управління та 

адміністрування 

Економічний  

075 – Маркетинг Економічний  

076 – Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Економічний  
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Додаток 8 

Положення про апеляційні комісії Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна 

І. Загальні положення 

1.1. Апеляційні комісії Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна (далі – Університет) створюються з метою захисту прав осіб, 

які складали співбесіду, вступні випробування, творчі конкурси за ступенем 

бакалавр та вступні випробування за ступенем магістр, освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліст і ступенем доктора філософії, і розгляду їх 

апеляційних заяв щодо результатів співбесіди, творчих конкурсів, вступних 

випробувань (далі - апеляційна заява щодо результатів). 

1.2. Це Положення визначає порядок організації, діяльності та основні 

функції апеляційних комісії Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна (далі - Апеляційні комісії). 

1.3. Дія цього Положення поширюється на Апеляційні комісії, які 

здійснюють свою роботу під час проведення співбесід, творчих конкурсів, 

вступних випробувань, та на осіб, які  подали апеляційну заяву щодо їх 

результатів (далі - заявники). 

1.4. Апеляційні комісії у своїй діяльності керуються чинним законодавством 

України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом 

Університету та наказами ректора Університету. 

1.5. Під час розгляду апеляційних заяв щодо результатів Апеляційними 

комісіями встановлюється об'єктивність оцінювання відповідей заявників та 

здійснюється перевірка правильності визначення результату співбесіди, 

творчого конкурсу, вступного випробування. 

II. Основні функції апеляційних комісій 

2.1. Апеляційна комісія для розгляду заяв абітурієнтів, які вступають на 

навчання за ступенем бакалавр, приймає і розглядає апеляційні заяви щодо 

результатів проведених Університетом співбесід, вступних випробувань, 

творчих конкурсів.  

2.2. Апеляційна комісія для розгляду заяв абітурієнтів, які вступають на 

навчання за ступенем магістр, доктор філософії і освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліст, приймає і розглядає апеляційні заяви абітурієнтів щодо 

результатів проведених Університетом фахових вступних випробувань та 

екзамену з іноземної мови. 

2.3. Апеляційні комісії приймають рішення за результатами розгляду 

апеляційних заяв та доводять їх до відома заявників. 

2.4. Апеляційні комісії аналізують та узагальнюють досвід роботи з питань 

розгляду апеляційних заяв. 
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ІІІ. Відповідальність членів апеляційних комісій 

3.1. У разі неправомірного використання наданих прав члени Апеляційних 

комісій несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством 

України, у тому числі за розголошення конфіденційної інформації про 

заявників. 

ІV. Організація діяльності апеляційних комісій 

4.1 Склад Апеляційних комісій визначається наказом ректора Університету. 

До Апеляційної комісії для розгляду заяв абітурієнтів, які вступають на 

навчання за ступенем бакалавр, входять провідні науково-педагогічні 

(педагогічні) працівники Університету та кращі вчителі системи загальної 

середньої освіти регіону. До складу Апеляційної комісії для розгляду заяв 

абітурієнтів, які вступають на навчання за ступенем магістр, доктор філософії  

і освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, призначаються провідні 

науково-педагогічні (педагогічні) працівники вищих навчальних закладів і 

наукових установ України. 

4.2. Очолюють роботу Апеляційних комісій проректори Університету. 

4.3. Відповідальність за організацію роботи Апеляційних комісій, своєчасний 

та об'єктивний розгляд апеляційних заяв щодо результатів, ведення справ, 

дотримання встановленого порядку збереження документів і конфіденційної 

інформації покладається на голів комісій. 

4.4. Документами про діяльність Апеляційних комісій, що зберігаються 

протягом року, є: 

 апеляційні заяви щодо результатів; 

 протоколи засідання комісій. 

4.5. Рішення Апеляційних комісій приймаються на їх засіданнях. Засідання 

проводяться окремо для кожної дисципліни (спеціальності) у складі голови 

комісії (заступника голови) та членів комісії з відповідної дисципліни 

(спеціальності). Для прийняття позитивного рішення необхідно, щоб за нього 

проголосувала більшість з присутніх на засіданні членів комісії. Засідання 

вважається легітимним, якщо на ньому присутні не менше половини членів 

Апеляційної комісії з відповідної дисципліни (спеціальності). Рішення комісії 

фіксуються у протоколі засідання комісії. 

V. Порядок подання та розгляду апеляційних заяв 

5.1. Апеляція вступника щодо результатів подається особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення оцінки (в день проведення 

співбесіди) до відбіркової комісії відповідного факультету. Апеляція 

оформлюється у вигляді заяви на ім’я відповідального секретаря приймальної 

комісії з детальним викладенням мотивів незгоди з виставленою оцінкою. 
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Абітурієнту (вступникові) повідомляється дата, час та місце проведення 

засідання Апеляційної комісії з розгляду його апеляції. 

5.2. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в день її подання 

або в наступний робочий день, як правило, в присутності абітурієнта, а також 

голови (заступника голови) предметної екзаменаційної комісії або голови 

(заступника голови) фахової атестаційної комісії або предметної комісії.  

5.3. Під час апеляції членами Апеляційної комісії проводиться співбесіда з 

вступником на підставі письмової роботи (аркуша співбесіди). Абітурієнту 

надаються пояснення щодо допущених помилок. Додаткове опитування 

вступників при розгляді апеляції не допускається. 

5.4. Якщо абітурієнт не з’явився на засідання Апеляційної комісії, рішення з 

апеляції приймається на підставі розгляду письмової роботи (аркуша 

співбесіди). 

5.5. Апеляція на рішення апеляційної комісії (повторна апеляція) не 

приймається. 

5.6. Письмова робота (аркуш співбесіди), окрім членів апеляційної та 

предметної (фахової) комісій, надається для перегляду тільки абітурієнту під 

час проведення апеляції. 

5.7. Предметом апеляції може бути тільки оцінка з вступних екзаменів 

(випробувань), співбесіди, творчого конкурсу. Не розглядаються апеляції, 

подані несвоєчасно або з порушенням процедури подання. 

5.8.  За результатами розгляду апеляції може бути прийняте одне з двох  

рішень: 

- про задоволення апеляції та збільшення отриманих учасником балів; 

- про відхилення апеляції та залишення незмінною кількості отриманих 

заявником балів. 

У разі прийняття Апеляційною комісією рішення про зміну оцінки, 

одержаної вступником під час вступних випробувань, нова оцінка вноситься 

у окрему відомість. У аркуші результатів вступних випробувань абітурієнта 

робиться спеціальна відмітка про зміну оцінки на підставі рішення 

Апеляційної комісії. 
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Додаток 9 

 

Порядок акредитації представників засобів масової інформації при 

приймальній комісії  

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 

 1. Акредитація представників засобів масової інформації при 

приймальній комісії Університету здійснюється відповідно до Конституції 

України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної 

інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», 

«Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про 

порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації», Статуту та Правил 

внутрішнього розпорядку Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна.  

 Метою акредитації є сприяння професійній діяльності акредитованих 

представників засобів масової інформації та оперативному, всебічному, 

об’єктивному інформуванню громадськості про діяльність приймальної 

комісії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна через 

засоби масової інформації. 

 2. Процедура акредитації представників загальнонаціональних, 

регіональних та місцевих засобів масової інформації та незалежних 

журналістів при приймальній комісії здійснюється через Центр зв’язків з 

громадськістю та пресою університету. 

 3. Право на акредитацію мають представники засобів масової 

інформації України, незалежні журналісти, а також іноземні кореспонденти 

та представники іноземних засобів масової інформації, акредитовані 

Міністерством іноземних справ України.  

 4. Акредитація може бути постійною та тимчасовою. Постійна 

акредитації надається на період роботи приймальної комісії університету 

строком з 11 липня до 23 серпня 2016 року. Тимчасова акредитації надається 

представникам засобів масової інформації на підставі їх заявки із 

зазначенням строку акредитації в разі заміни постійно акредитованої особи у 

випадку її хвороби, відпустки, відрядження тощо.  

 5. Заявка про акредитацію подається до 17 червня 2016 року на ім’я 

ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна до 

Центру зв’язків з громадськістю та пресою у письмовому вигляді на 

офіційному бланку засобу масової інформації за підписом керівника засобу 

масової інформації та засвідчується печаткою засобу масової інформації.  

 6. У заявці вказується:  

  - повна назва засобу масової інформації, тираж, періодичність, 

територія розповсюдження (мовлення), поштова та електронна адреса 

редакції, номер телефону та факсу редакції; 

  - прізвище, ім’я, по-батькові головного редактора засобу масової 

інформації; 



 2 

  - прізвище, ім’я, по-батькові представників засобу масової інформації, 

акредитація яких запитується, та їх фах (журналіст, оператор, 

фотокореспондент тощо); 

  - номери контактних телефонів, електронні адреси осіб, акредитація 

яких запитується;  

  - вид запитуваної акредитації (постійна, тимчасова). 

 7. До заявки додається:  

  - фотокартка кожної особи, вказаної в заявці, в електронному вигляді; 

  - копія документа, що підтверджує професійний фах заявника. 

 8. Кожній акредитованій особі не пізніше, ніж за п’ять днів після 

подання документів для проходження акредитації, видається посвідчення – 

акредитаційна картка, в якій вказується прізвище, ім’я, по-батькові, назва 

засобу масової інформації, посада (журналіст, технічний представник ЗМІ 

(оператор), яка дійсна тільки при наявності документа, що засвідчує особу.  

 Акредитаційна картка надає право перебування представників засобів 

масової інформації в місцях проведення засідань приймальної комісії в 

університеті. Кількість представників ЗМІ – не більше двох представників від 

кожного акредитованого засобу масової інформації.  

 9. Інформація про час та місце проведення засідань приймальної комісії 

повідомляється акредитованим особам після запиту до Центру зв’язків з 

громадськістю та пресою відповідно до пункту 4 розділу ХIХ цих Правил 

прийому. 

 10. Акредитація припиняється у випадку: порушення законів України, 

умов і загального режиму роботи приймальної комісії, встановлення в 

судовому порядку фактів поширення недостовірної інформації, що завдала 

шкоду діловій репутації, честі і гідності фізичних і юридичних осіб, 

власності; поширення інформації, що не відповідає дійсності; завершення 

строку тимчасової акредитації; порушення Статуту та Правил внутрішнього 

розпорядку університету. 

 11. Спори, які виникають у зв’язку з висвітленням роботи приймальної 

комісії засобами масової інформації, вирішуються в порядку, встановленому 

чинним законодавством України.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


