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УМОВИ

прийому на навчання для 
здобуття вищої освіти в 2022 році:

на що звернути увагу

• ЗАТВЕРДЖЕНІ

наказом  Міністерства освіти і науки України

13 жовтня 2021  року № 1098



Правила прийому до кожного  
закладу вищої освіти   розробляються 

самим  закладом й

розміщуються на офіційному 

веб-сайті кожного вишу  до 31 грудня 



Прийом до  закладів вищої освіти  на всі 
ступені і форми навчання

здійснюється на конкурсній основі 
незалежно від форми власності ЗВО та 

джерел фінансування навчання

на підставі конкурсного балу

який вираховується як сума балів ЗНО + 
середній бал атестату + додаткові бали 



Строки прийому заяв та документів, 

конкурсного відбору та зарахування 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступника починається з 1 липня

Прийом заяв та документів у 

електронній формі  

на денну форму навчання  

розпочинається 14 липня 

закінчується 22 липня о 18.00 годині



Строки прийому заяв та документів на 
навчання за іншими  формами  

визначаються 

Правилами прийому до кожного  
закладу вищої освіти



Вступники можуть подати 

до 5 заяв щодо участі 

у конкурсі на бюджет. 

Кількість заяв на контрактну 
форму навчання  - 20 

На перший курс денної  форми 
навчання вступники подають заяви

тільки в електронній формі 





Важливо при заповненні заяви
в електронній формі 

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного

або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі

неотримання рекомендації за цією конкурсною

пропозицією за кошти державного або місцевого

бюджету (за державним або регіональним

замовленням)»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця

за кошти фізичних та/або юридичних осіб,

повідомлений про неможливість переведення в межах

вступної кампанії на місця державного або

регіонального замовлення».



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

навчання на основі повної загальної 
середньої освіти за кошти державного

бюджету  вступник зазначає у кожній заяві 
пріоритетність 

цієї заяви 
відносно інших поданих ним заяв, 

при цьому показник пріоритетності 

1 (один) означає найвищу 
пріоритетність.



Вступники   подають сертифікат 
зовнішнього незалежного оцінювання, 
виданий  у  2019, 2020, 2021 та 2022 роках 

з трьох предметів
Перелік конкурсних предметів для вступу 

на перший курс визначено в додатку 4
до Умов прийому-2022

і він однаковий 
і на бюджет і на контракт 

http://osvita.ua/doc/files/news/99/9990/1_dod-4.pdf


Предмети ЗНО: 
на що звернути увагу зараз 

• Перших два предмети:

українська мова і література або 
тільки українська мова 

другий   обов‘язковий предмет.

Математика на багато     
спеціальностей!  



Предмети ЗНО
спеціальність 051 Економіка   

• українська мова та література  

• математика

• іноземна мова або історія України, або 

географія, або біологія, або фізика, або хімія 

(за вибором абітурієнта)



Предмети ЗНО
спеціальність 035 Філологія    

• українська мова та література  

• іноземна мова

• історія України або географія, або 

математика, або біологія, або фізика, або 
хімія 

(за вибором абітурієнта)



Предмети ЗНО
спеціальність 054 Соціологія    

• українська мова та література  

• математика

• іноземна мова або історія України, або 

географія, або біологія, або фізика, або хімія 

(за вибором абітурієнта)



Рейтинг вступників 

та хід подання заяв відображається 
у Програмі “Конкурс”

http://vstup.info/





Рейтинговий список вступників із 
зазначенням рекомендованих до 

зарахування на бюджет
формується на основі конкурсного 

балу та пріоритетності  



Зарахування вступників

• за кошти державного бюджету –

на початку серпня 

• за кошти фізичних та юридичних 
осіб протягом серпня та вересня, але 
не пізніше 30 вересня для тих, хто 
подав вчасно заяву для вступу.



Спеціальності
та освітні програми

Народної української 
академії  

(Акредитовані!)



Факультет «Бізнес-управління»
Спеціальність 051 Економіка 

освітня програма 
«Бізнес-економіка»

(підготовка бакалаврів з економіки для 
підприємницької діяльності та 

ведення власного бізнесу) 

Поглиблене вивчення 
 права

 IT- технологій 
 іноземної мови



Випускники факультету можуть  
працювати:

 керівниками фінансових та економічних 

підрозділів та підприємствах, в установах різних 

форм власності, у тому числі і державних;

 керівниками малих підприємств та власного 

бізнесу;

 економістами з матеріально-фінансового 

забезпечення;

 спеціалістами в галузях маркетингу та 

менеджменту;

 економістами-аналітиками,  економістами з 

планування, радниками та консультантами з 

економічних питань;

 викладачами економічних дисциплін. 





Факультет  «Референт - перекладач»

Спеціальність 
035 Філологія (іноземна)

освітня програма  
«Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша англійська»
(підготовка спеціалістів-перекладачів

зі знанням двох іноземних мов: 
англійська і німецька, 

або французька, або іспанська)

Поглиблене вивчення  
IT- технологій 
основ туристичної діяльності  



Випускники факультету можуть  
працювати:

• перекладачами, у тому числі в 
перекладацьких агентствах; 

• гідами (екскурсоводами) зі знанням  
іноземної мови;

• референтами керівника;

• викладачами іноземної мови;

• забезпечення супроводу  IT-проєктів в ІТ-
компаніях; 

• менеджерами міжнародного  туризму.





Факультет «Соціальний менеджмент»

Спеціальність 054 Соціологія
освітня програма 

«Соціально-психологічний супровід 
управління персоналом»  

Поглиблене вивчення:

 психології 
соціального управління
IT- технологій 
 іноземної мови



Випускники факультету
можуть  працювати:

•менеджерами з персоналу;
•менеджерами маркетингових досліджень;
•імідж-консультантами;
•соціологами-дослідниками;
•консультантами з психології
спілкування  і взаємодії;
•соціальними аналітиками;
•бізнес-тренерами





Особливості  навчання 
в  ХГУ  “НУА”



• якість освіти та індивідуальний підхід до
кожного;

• урахування попередніх освітніх досягнень (чи
проблем) абітурієнтів;

• практична спрямованість навчального процесу,
участь викладачів-практиків;

• широка внеудиторна робота зі студентами, що
направлена на формування професійних
компетентностей;

• допомога у працевлаштуванні за спеціальністю
та кар'єрний супровід випускників;

• підготовка фахівців-мультіпрофесіоналів, що
зумовлює кар'єрну та професійну успішність.



А ще у нас найкрасивіший вид  з вікна…..
Часовня св. Татіани



……в будь-яку пору року !



• Успіхів та здійснення всього 
задуманого …





Приймальна комісія університету
працює протягом року 

м. Харків, вул. Лермонтовська, 27 
(ст. метро “Пушкінська”)

В приймальні комісії відкрито 
консультаційний центр щодо роз’яснення  

Умов прийому на навчання до закладів 
вищої освіти  у  2022 році

щоденно 9.00-17.00
субота      9.00-14.00

тел. (057) 704-10-37
ел. адреса

prikom.nua@gmail.com

mailto:prikom.nua@gmail.com

