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Рішення
Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
з питання “Про розподіл місць для навчання іноземних громадян у рамках

ліцензійного обсягу” 
від 27 травня 2016 року, протокол №7

Заслухавши інформацію директора Центру
О.Г. Каграманяна, Вчена рада ухвалила:

міжнародної освіти

1. Затвердити такий розподіл місць для навчання іноземних громадян у 
рамках ліцензійного обсягу: 
біологічний факультет

спеціальності: біологія -  ЗО місць, біотехнології та біоінженерія -  10 місць;
екологічний факультет 

спеціальність: екологія -  ЗО місць; 
економічний факультет

спеціальності: економіка -  20 місць, облік і оподаткування -  20 місць, фінанси, 
банківська справа та страхування -  25 місць, менеджмент -  15 місць, публічне 
управління та адміністрування -  7 місць, маркетинг -  10 місць; 
підприємництво, торгівля та біржова діяльність -  10 місць;

історичний факультет 
спеціальність: історія та археологія -  5 місць; 

медичний факультет
спеціальність: лікувальна справа -  863 місць, з них 600 місць -  навчання 
англійською мовою;

навчально-науковий інститут "Каразінська школа бізнесу"
спеціальність: менеджмент 80 місць, з них 40 місць -  навчання англійською 
мовою;

соціологічний факультет
спеціальності: соціологія -  15 місць, політологія-15 місць;

факультет геології, географії, рекреації і туризму 
спеціальність: науки про землю -  100 місць;

факультет іноземних мов 
спеціальність: філологія -  70 місць;

факультет комп’ютерних наук
спеціальності: комп’ютерні науки та інформаційні технології -  5 місць, 
комп’ютерна інженерія -5 місць, кібербезпека -  60 місць, з них 40 місць -  
навчання англійською мовою, автоматизація та комп’ютерно -інтегровані 
технології -  5 місць;



факультет математики і інформатики
спеціальності: математика -  5 місць, комп’ютерні науки та інформаційні 
технології -  5 місць, прикладна математика -  5 місць;

факультет міжнародних економічних відносин та туристичного 
бізнесу
спеціальності: міжнародні економічні відносини -  55 місць, туризм -  35 місць;

факультет психології 
спеціальність: психологія -  20 місць;

факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних 
систем
спеціальності: прикладна фізика та наноматеріали -  25 місць, мікро- та 
наносистемна техніка -  5 місць;

фізико-енергетичний факультет 
спеціальність: прикладна фізика та наноматеріали -  10 місць, 

фізико — технічний факультет 
спеціальність: прикладна фізика та наноматеріали -  10 місць; 

фізичний факультет
спеціальність: фізика і астрономія -  40 місць; 

філологічний факультет
спеціальності: філологія -  50 місць, журналістика -  5 місць; 

філософський факультет
спеціальності: філософія -  5 місць, культурологія -  5 місць;

хімічний факультет 
спеціальність: хімія -  10 місць; 

юридичний факультет
спеціальності: право -  120 місць, міжнародне право -  40 місць.

2. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради. 
Відповідальний: директор Центру міжнародної освіти 
Термін виконання: 5 червня 2016 р.


