
ЗАТВЕРДЖ УЮ
ГоЛбМ ВЧШ ЇЩ Й
Харківського національного

‘ ~ Каразіна

В.С. Бакіров

РІШЕННЯ
Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

з питання: «Про затвердження змін до Правил прийому на навчання до 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2019 році»

від 30.09.2019 р., протокол №9

Заслухавши відповідального секретаря приймальної комісії Анощенко О.О., 
Вчена рада ухвалює:

1. Затвердити зміни до Правил прийому на навчання до Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна в 2019 році.

2. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради університету 
про затвердження змін до Правил прийому на навчання до Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна в 2019 році.

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії Анощенко О.О.
Термін виконання: до 04.10.2019 р.



Зміни  

до Правил прийому на навчання 

до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

в 2019 році 

 

 

Розділ V доповнити пунктом 6 такого змісту: 

«6. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за 

спеціальностями 033 Філософія (денна, заочна), 034 Культурологія (денна, 

заочна), 051 Економіка (денна, заочна), 053 Психологія (денна, заочна), 071 

Облік і оподаткування (денна, заочна), 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування (денна, заочна), 073 Менеджмент (денна, заочна), 075 

Маркетинг (денна, заочна), 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність (денна, заочна), 241 Готельно-ресторанна справа (денна), 242 

Туризм (денна, заочна), 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії (денна), 292 Міжнародні економічні відносини (денна, 

заочна) визначити додаткові строки прийому заяв і документів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб: 

прийом заяв і документів, передбачених розділом VІ цих Правил 

прийому, розпочинається 07 жовтня 2019 року і закінчується 20 листопада 

2019 року; 

проведення додаткових фахових вступних випробувань, фахових 

вступних випробувань і вступного випробування з іноземної мови 

(виключно для вступників на основі ступеня магістра або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) не пізніше 22 листопада 2019 року; 

надання рекомендацій для зарахування на навчання не пізніше 25 

листопада 2019 року; 

наказ про зарахування на навчання видається не пізніше 30 листопада 

2019 року.»; 

пункти 6-10 розділу V вважати відповідно пунктами 7-11. 

 


