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ВСТУП НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

Конкурсний відбір вступників на основі повної загальної 
середньої освіти у 2022 році здійснювався за результатами:
 національного мультіпредметного тесту (НМТ, 2022),
 зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО, 2019-2021), 
 індивідуальної усної співбесіди (ІУС) для вступників з особливо

небезпечних територій (ОНТ), а також деяких інших пільгових
категорій, відповідно до Правил прийому.
Вступники з результатами НМТ мали результати тестування з

трьох загальноосвітніх дисциплін: української мови, математики та
історії України. Вступники, які мали право на ІУС, складали в
університеті усні іспити з цих же предметів. До конкурсної суми
балів ці складові входили з коефіцієнтами, визначеними в «Порядку
прийому на навчання…» для кожної спеціальності окремо.

Вступники, які мали ЗНО, використовували при вступі результати
з тих дисциплін, які були необхідними для вступу в 2021 році.



ВСТУП НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

Конкурсний відбір осіб на навчання за для здобуття ступеня
бакалавра (магістра медичного спрямування) за рахунок державного
бюджету проводився за результатами НМТ (ЗНО або ІУС).

Для вступу на навчання за контрактом для спеціальностями галузей
05 «Соціальні та поведінкові науки»,
06 «Журналістика»,
07 «Управління та адміністрування»,
08 «Право»,
12 «Інформаційні технології»,
22 «Охорона здоров’я»,
24 «Сфера обслуговування»,
28 «Публічне управління та адміністрування»,
29 «Міжнародні відносини»,
035 «Філологія» (за винятком спеціалізації з української мови та літератури))

використовувалися результати НМТ (ЗНО або ІУС) та результати
розгляду мотиваційних листів, на інші спеціальності – тільки результати
розгляду мотиваційних листів.



ВСТУП НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

Прийом абітурієнтів, які вступали на навчання на основі
повної загальної середньої освіти, здійснювався:
 на денну форму за 54 спеціальностями (спеціалізаціями)

та 108 освітніми програмами,
 на заочну форму за 32 спеціальностями (спеціалізаціями)

та 54 освітніми програмами,
 у 2021 році було всього було 52 спеціальності

(спеціалізації) та 106 освітніх програм.
Дві нові спеціальності, за якими проводився набір

студентів у 2022 році:
 126 Інформаційні системи та технології,
 201 Агрономія.



ВСТУП НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

ОС бакалавр 
(магістр медичного спрямування)

2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р.

Денна форма

Загальний ліцензований обсяг 5013 5172 5495 5445

Кількість заяв (всього) 19006 22085 31007 7439

Зараховано (держзамовлення) 1153 1270 1392 1201

Зараховано (контракт) 1176 1570 1723 720

Заочна форма

Загальний ліцензований обсяг 1037 1098 1189 870

Кількість заяв (всього) 1170 1355 2193 874

Зараховано (держзамовлення) 16 9 13 23

Зараховано (контракт) 181 264 324 239



ВСТУП НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

Денна форма здобуття освіти, бюджет.
Максимальний обсяг державного замовлення становив 1697

місць, на які було отримано 1169 рекомендацій та зараховано
1054 осіб (1201 після переведення з контракту на бюджет,
станом на 18 жовтня 2022 р.).

У 2021 р. максимальний обсяг державного замовлення був
1623, отримано 1322 рекомендацій, на які було зараховано
1156 осіб.

Від абітурієнтів, які претендують на зарахування за квотою-
2, було подано 2809 заяв (у 2021 році – близько 250), з них
зараховано на місця державного замовлення 550 осіб (у 2021
році – 91).



ВСТУП НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

Конкурс у цілому по університету на денну форму здобуття освіти 
на місця державного замовлення складав 2.8 заяв на місце (у 2021 р. 
– 19.1, у 2020 році – 14.2). 

Найбільший конкурс був за такими спеціальностями: 
 061 Журналістика – 12.31; 
 293 Міжнародне право – 11.33; 
 081 Право – 9.65;
 075 Маркетинг – 8.41; 
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 8.38;
 292 Міжнародні економічні відносини – 8.20;
 053 Психологія – 7.77;
 034 Культурологія – 7.3;
 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» – 7.24;
 035 «Філологія 035.065 східні мови та літератури (переклад включно), перша –

китайська» – 7.13. 



ВСТУП НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

У цілому кількість зарахованих на навчання на основі
повної загальної середньої освіти за денною і заочною
формами становить 2194 особи (у 2021 р. – 3452 осіб, у 2020 р.
– 3138).

Прийом для здобуття ступеня бакалавра також
здійснювався на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста. Таких вступників було зараховано за
денною формою 16 осіб, за заочною формою – 37 осіб.

Для здобуття ступеня бакалавра на основі диплома
бакалавра (або тих, хто успішно отримує цей ступінь не
менше одного року, друга вища освіта) було зараховано за
денною формою 13 осіб, за заочною формою – 68 осіб.



ВСТУП НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ МАГІСТРА

Прийом абітурієнтів, які вступали на навчання для здобуття
ступеня магістра, здійснювався за 45 спеціальностями
(спеціалізаціями):
 денна форма: спеціальностей – 45, освітніх програм – 112 

(ОПП – 98, ОНП – 14),
 заочна форма: спеціальностей – 36, освітніх програм – 72 

(ОПП – 71, ОНП - 1).
У 2021 році всього було 46 спеціальностей та 106 програм.

Кількість наданих місць державного замовлення до
магістратури (станом на 24 жовтня 2022 року) становила:
 денна форма – 519 (ОПП) та 50 (ОНП)
 заочна форма – 19 (ОПП) та 50 (ОНП).
У 2021 р. всього за денною формою було 501 місце, за заочною –
68.



ВСТУП НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ МАГІСТРА

Відповідно до «Порядку прийому на навчання…» для
конкурсного відбору осіб на навчання для здобуття ступеня магістра
за спеціальностями галузей знань
 05 «Соціальні та поведінкові науки», 
 06 «Журналістика», 
 07 «Управління та адміністрування», 
 24 «Сфера обслуговування», 
 28 «Публічне управління та адміністрування», 
 29 «Міжнародні відносини» 
використовувалися результати магістерського тесту навчальних
компетенцій (МТНК), а також результати фахових вступних
випробувань та розгляду мотиваційних листів.

Для вступу на спеціальності 08 «Право» та 291 «Міжнародне
право» використовувалися результати магістерського комплексного
тесту (МКТ).



ВСТУП НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ МАГІСТРА

Для вступу на навчання за іншими спеціальностями на
місця держзамовлення використовувалися фахові екзамени та
мотиваційні листи, а на місця за контрактом – тільки
результати розгляду мотиваційних листів.

За рішенням Приймальної комісії всі фахові вступні
випробування були проведені у системі дистанційного
навчання Moodle.

Відповідно до «Порядку прийому на навчання…» певна
категорія вступників з реєстрацією на особливо небезпечній
території мала можливість вступу без фахових іспитів, як на
бюджет, так і на контракт.



ВСТУП НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ МАГІСТРА

ОС  магістр 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р.

Денна форма

Загальний ліцензований обсяг 2385 2584 2649 2500

Кількість заяв (всього) 2084 1954 2244 2498

Зараховано (держзамовлення) 626 439 501 632

Зараховано (контракт) 240 350 265 527

Заочна форма

Загальний ліцензований обсяг 938 971 1773 1705

Кількість заяв (всього) 684 1150 1779 1117

Зараховано (держзамовлення) 29 20 68 36

Зараховано (контракт) 323 422 661 413



ВСТУП НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

 Вступ до аспірантури для здобуття ступеня
доктора філософії проводився за денною,
заочною та вечірньою формами навчання.

 Зараховано на держбюджетні місця 62 особи (у
2021 р. – 68), з них за денною формою
здобуття освіти – 52, за вечірньою – 10.

 Зараховано на місця на навчання за контрактом
127 осіб (у 2021 р. – 41), з них за денною
формою здобуття освіти – 94, за заочною – 33.



ВСТУП НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

 Найбільш популярні серед вступників до аспірантури 
спеціальності:

 081 Право (19 осіб, ліцензований обсяг використаний 
повністю);

 281 Публічне управління та адміністрування (18 осіб, 
ліцензований обсяг використаний повністю);

 292 Міжнародні економічні відносини (11 осіб);
 105 Прикладна фізика та наноматеріали (9 осіб);
 033 Філософія (8 осіб).



ВСТУП ПІЛЬГОВОГО КОНТИНГЕНТУ, 
БАКАЛАВР, МАГІСТР (ПО ЗАЯВАМ)

Пільгові категорії

Бакалавр, 
маг 

(ПЗСО) 
(денна)

Бакалавр, 
маг 

(ПЗСО) 
(заочна)

Магістр
(денна)

Магістр
(заочна)

Бакалавр 
(МС) 

(денна)

Бакалавр 
(МС) 

(заочна)

103, учасники бойових 
дій 1 2 0 0 1 0

104, діти-сироти 27 1 0 0 0 0
107, ОРДЛО 18 3 0 0 0 0
108, Крим 5 0 0 0 0 0
109, ОНТ 2809 213 855 147 11 18
111, 113, діти-загиблих 2 0 0 0 0 0
114, особи з 
інвалідністю 18 1 0 0 0 0

116, шахтарі або діти 
шахтарів 10 0 0 0 0 0

117, ВПО 17 0 0 0 0 0
133, діти УБД 46 0 0 0 0 0
138, діти з багатодітних
сімей 4 0 0 0 0 0



ПРОЄКТ РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

 Взяти інформацію до відома. 
 Визнати вступну кампанію 2022 року до Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна
успішною за кількістю набраних студентів. Висловити
подяку всім працівникам приймальної комісії за
старанне виконання службових обов’язків.

 Під час підготовки до вступної кампанії 2023 року
врахувати проблеми, що виявилися при проведенні
вступної кампанії 2022 року. Звернути особливу увагу
на роботу із вступниками, які мають спеціальні права
щодо участі в конкурсному відборі та на здобуття
вищої освіти за кошти державного бюджету.
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