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ВИТЯГ  

із 

Правил прийому до Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна в 2014 році (зі змінами) 
 

Провадження освітньої діяльності у Харківському національному 

університеті імені В.Н.Каразіна здійснюється відповідно до ліцензії 

Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 285801 від 16 грудня 2013 року. 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна (далі - приймальна комісія) 

відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році 

(далі - Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387. 
 

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

4.1. Порядок роботи приймальної комісії:  

з 11 липня по 01 серпня з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00, субота - 

з 10.00 до 15.00 (24 липня - до 18.00), неділя - вихідний день;  

з 02 серпня по 11 серпня з 9.00 до 16.00 без вихідних ( 04 серпня, 07 

серпня, 10 серпня - до 18.00);  

з 12 серпня по 22 серпня з 10.00 до 15.00, субота та 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. 

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

проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання 

вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освітньо- 

кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) проводиться в такі строки: 
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Етапи вступної кампанії Денна форма 

навчання 

Навчання без 

відриву від 

виробництва 

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2014 року 11 липня 2014 

року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які складають 

вступні випробування, що проводить 

Університет 

1) за державним 

замовленням: 26 липня 

201 4 року; 2) за кошти 

фізичних та юридичних 

осіб: 11 серпня 2014 року 

1) за державним 

замовленням: 26 

липня 2014 року; 2) 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 11 

серпня 2014 року 

Строки проведення Університетом 

вступних випробувань 

1) за державним 

замовленням: 27 липня - 

09 серпня 2014 року; 2) 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 12 - 16 

серпня 2014 року 

1) за державним 

замовленням: 27 

липня - 09 серпня 

2014 року; 2) за 

кошти фізичних та 

юридичних осіб: 12 - 

16 серпня 2014 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування на 

місця державного замовлення 

10 серпня 2014 року 10 серпня 2014 

року 

Терміни зарахування вступників за державним 

замовленням - не пізніше 

15 серпня; за кошти 

фізичних та юридичних 

осіб - після зарахування 

на місця державного 

замовлення відповідного 

напряму - 27 серпня 

за державним 

замовленням - не 

пізніше 15 серпня; за 

кошти фізичних та 

юридичних осіб 

-після зарахування 

на місця державного 

замовлення 

відповідного 

напряму - 27 серпня 

 _____________________________________________________________________ 
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V. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному 

відборі до Університету 

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до 

Університету (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в 

паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії 

навчального закладу. 

5.2. У заяві вступники вказують напрям підготовки, факультет, мову тощо 

(у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавра) і спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання. 

5.3. 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»), військовий квиток або посвідчення про 

приписку (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження - 

для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує 

особу і громадянство; 

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

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

до нього. У разі відсутності у вступника додатка до диплома у друкованому 

вигляді під час подання заяви для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста або магістра відомості про цей додаток (його змістовну частину) 

приймальна комісія отримує з Єдиної бази; 

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

медичну довідку за формою 086-о (оригінал). 

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копії 

документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

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

до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання. 

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

документ державного зразка про раніше здобутий освітній 

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

до нього, за особистим вибором оригінали або копії; 

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором 

оригінали або копії; 

копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 

медичну довідку за формою 086-о або її копію; шість 

кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано 

особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки 

(спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для 

прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією 

першого рішення про рекомендування вступників до зарахування. 
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VI. Вступні випробування та конкурсний відбір 

6.1. Приймальна комісія Університету допускає до участі у 

конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної 

загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього 

незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх 

предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих 

конкурсів (див. додаток 5)): 

6.8. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі освітньо- 

кваліфікаційного рівня бакалавра використовується 

сума балів: одержаних при складанні фахового випробування за 

5-бальною шкалою (див. додаток 4) та середній бал за 5-бальною шкалою 

додатку до диплому з округленням до сотих частин бала і урахуванням усіх 

оцінок, указаних у додатку. 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування 

на навчання, якщо кількість балів із фахового випробування складає не менше 3. 

6.9. Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста 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 5-бальною шкалою (див. додаток 4), при складанні вступного 

екзамену з іноземної мови за 5-бальною шкалою та середній бал за 5-бальною 

шкалою додатку до диплому про базову вищу освіту з округленням до сотих 

частин бала і урахуванням усіх оцінок, указаних у додатку; вступник 

допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, 

якщо кількість балів із кожного вступного випробування складає не менше 3; 

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

сума балів: одержаних при складанні фахового випробування за 5-бальною 

шкалою (див. додаток 4) з коефіцієнтом 4, при складанні вступного екзамену з 

іноземної мови за 5-бальною шкалою з коефіцієнтом 1 та середній бал за 

5-бальною шкалою додатку до диплому про базову вищу освіту з округленням 

до сотих частин бала і урахуванням усіх оцінок, указаних у додатку, з 

коефіцієнтом 5; вступник допускається до участі у конкурсному відборі для 

зарахування на навчання, якщо кількість балів із кожного вступного 

випробування складає не менше 3. 

6.14. 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. 
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6.15. Апеляції на результати вступних екзаменів, 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 комісії Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна (див. додаток 9). 
 

XI. Право на першочергове зарахування 

11.1. 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; 

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 

року № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 

вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів 

щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право; 

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені 

золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої 

освіти; 

призери (особи, нагороджені у поточному навчальному році дипломами I - 

III ступенів) III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та 

призери (особи, нагороджені у поточному навчальному році дипломами I - III 

ступенів) II етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких 

робіт учнів - членів Малої академії наук України, якщо вони вступають на 

напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з 

якого вони є призерами; 

переможці профорієнтаційних олімпіад, які проводить Університет у 

поточному навчальному році для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти; 

вступники, які в поточному навчальному році закінчили підготовчі курси 

Центру довузівської освіти Університету; 

вступники, нагороджені у поточному навчальному році медалями, 

дипломами, грамотами на міжнародних, державних, обласних, міських 

конкурсах, турнірах, олімпіадах, якщо вони вступають на напрями підготовки, 
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для яких профільним є вступне випробування з предмета, який відповідає 

профілю конкурсу, турніру, олімпіади; 

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; 

вступники, які мають у додатку до документа державного зразка про 

раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень більш високий середній бал, 

при вступі на навчання на основі базової або повної вищої освіти; 

вступники, які брали активну участь у роботі студентського наукового 

товариства, наукових конференціях та мають публікації у наукових періодичних 

виданнях, при вступі на навчання на основі базової або повної вищої освіти; 

вступники з числа випускників Харківського національного університету 

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

житті Університету, при вступі на навчання на основі базової або повної вищої 

освіти. 

11.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, 

визначеною пунктом 11.1 цього розділу. 

XII. Формування та оприлюднення списку вступників, 

рекомендованих до зарахування 

12.1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, 

впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до 

порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників, 

визначених у розділах IX, X, XI цих Правил. 

12.2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за 

категоріями в такій послідовності: 

вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом; вступники, 

рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому; вступники, 

рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди; учасники 

міжнародних олімпіад; 

вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом. 

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії 

рейтинговий список 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. 

12.4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який 

формується з Єдиної бази, зазначаються: 

прізвище, ім'я та по батькові вступника; 

конкурсний бал вступника; 

наявність підстав для вступу поза конкурсом; 

наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому; 

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди; 

наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад 

наявність права на першочергове зарахування. 
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12.5. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної 

бази 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 вимог для 

зарахування на навчання відповідно до пункту 14.1 розділу XIV. 

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в 

списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 12.4 
 

 

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

15.1. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

здійснюється під час вибору вступниками місця навчання з одночасним 

внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 

14.1 розділу XIV цих Правил. 

15.3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок 

коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано 

рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, 

приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії 

Університету. 

15.4. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб зобов'язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто 

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

до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 

та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до 

приймальної комісії Університету або подати копії зазначених документів разом 

з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються 

оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за 

рахунок державних пільгових довгострокових кредитів. 

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. 

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. 


