
Додаток 3 

 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання  

на  другий (старші) курс (и)   (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)  

осіб, які здобули  освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний 

ступінь  фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра  

за спорідненою або іншою спеціальністю для здобуття освітнього ступеню бакалавра 

Приватний вищий навчальний заклад  Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» 

 

Денна, бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс) 

Спорідненні  

спеціальності / 

 Інші спеціаль-

ності  

Спеціальності ОС 

бакалавра 

Освітньо-

професійна  

програма 

Вступні  

випробування 

Курс Термін 

навчання 

Кількість місць 

за кошти фізи-

чних, юридич-

них осіб 
Код Назва 

Факультет «Бізнес-управління» 

Спорідненні  та 

інші спеціаль-

ності 

051 Економіка Бізнес-

економіка  

 

Національний мультипредметний тест  

або 

  Результати ЗНО 2019-2021 з предметів: 

1. українська мова та література  

2. іноземна мова  або історія України, 

або географія, або біологія, або ма-

тематика, або хімія, або фізика  

2 курс 3 р 3 

Факультет «Референт-перекладач» 

Спорідненні та 

інші спеціаль-

ності  

035 Філологія Англійська мо-

ва та друга іно-

земна мова 

(переклад 

включно) 

Національний мультипредметний тест  

або 

  Результати ЗНО 2019-2021 з предметів: 

1. українська мова та література  

2. іноземна мова  або історія України, 

або географія, або біологія, або ма-

тематика, або хімія, або фізика  

2 курс 3 р 5 

Факультет «Соціальний менеджмент» 

Спорідненні та 

інші спеціаль-

ності 

054 Соціоло-

гія 

Соціально-

психологічний 

супровід   уп-

равління пер-

соналом 

Національний мультипредметний тест  

або 

  Результати ЗНО 2019-2021 з предметів: 

1. українська мова та література  

2. іноземна мова  або історія України, 

або географія, або біологія, або ма-

тематика, або хімія, або фізика  

2 курс 3 р 3 



 

Денна, бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс) 

Спорідненні спеці-

альності/ Інші спе-

ціальності ОКР мо-

лодшого спеціаліста 

Спеціальності 

ОС  

бакалавра 

Освітньо-

професійна  

програма 

Вступні  

випробування 

Курс Термін 

навчання 

Кількість 

місць 

за кошти фі-

зичних, юри-

дичних осіб 
Код Назва 

Факультет «Бізнес-управління» 

Спорідненні та інші 

спеціальності 

051 Економіка  Бізнес-

економіка  

 

 

Національний мультипредметний тест  

або 

 Результати ЗНО 2019-2021 з предметів: 

1. українська мова та література  

2. іноземна мова  або історія Украї-

ни, або географія, або біологія, 

або математика, або хімія, або 

фізика  

3 курс 2 р 3 

Факультет «Референт-перекладач» 

Спорідненні та інші 

спеціальності 

035 Філологія Англійська мо-

ва та друга іно-

земна мова 

(переклад 

включно) 

Національний мультипредметний тест  

або 

 Результати ЗНО 2019-2021 з предметів: 

1. українська мова та література  

2. іноземна мова  або історія Украї-

ни, або географія, або біологія, 

або математика, або хімія, або 

фізика  

3 курс 2 р 5 

Факультет «Соціальний менеджмент» 

Спорідненні та інші 

спеціальності 

054 Соціоло-

гія 

Соціально-

психологічний 

супровід   уп-

равління пер-

соналом 

Національний мультипредметний тест  

або 

 Результати ЗНО 2019-2021 з предметів: 

1. українська мова та література  

2. іноземна мова  або історія Украї-

ни, або географія, або біологія, 

або математика, або хімія, або 

фізика  

3 курс 2 р 3 

 

 

 

 



 

Заочна, бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс) 

Спорідненні спеці-

альності/ Інші спе-

ціальності ОКР  

молодшого 

 спеціаліста 

Спеціальності 

ОС бакалавра 

Освітньо-

професійна  

програма 

Вступні  

випробування 

Курс Термін 

навчання 

Кількість 

місць 

за кошти  

фізичних,  

юридичних 

осіб 

Код Назва 

Факультет «Бізнес-управління» 

Спорідненні та інші 

спеціальності 

051 Економіка Бізнес-

економіка  

  

Національний мультипредметний тест  

або 

 Результати ЗНО 2019-2021 з предметів: 

1. українська мова та література  

2. іноземна мова  або історія Украї-

ни, або географія, або біологія, 

або математика, або хімія, або 

фізика  

2 курс 3 р 3 

Факультет «Референт-перекладач» 

Спорідненні та інші 

спеціальності 

035 Філологія Англійська 

мова та друга 

іноземна мова 

(переклад 

включно) 

Національний мультипредметний тест  

або 

 Результати ЗНО 2019-2021 з предметів: 

1. українська мова та література  

2. іноземна мова  або історія Украї-

ни, або географія, або біологія, 

або математика, або хімія, або 

фізика  

2 курс 4 р 5 

Факультет «Соціальний менеджмент» 

Спорідненні та інші 

спеціальності 

054 Соціологія Соціально-

психологіч-

ний супровід   

управління 

персоналом 

Національний мультипредметний тест  

або 

Результати ЗНО 2019-2021 з предметів: 

1. українська мова та література  

2. іноземна мова  або історія Украї-

ни, або географія, або біологія, 

або математика, або хімія, або 

фізика  

 

2 курс 3 р 3 

 

 



 

Заочна, бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс) 

Спорідненні спеціа-

льності/ Інші спеці-

альності ОКР моло-

дшого спеціаліста 

Спеціальності  

ОС бакалавра 

Освітньо-

професійна  

програма 

Вступні  

випробування 

Курс Термін 

навчання 

Кількість 

місць 

за кошти фі-

зичних, 

 юридичних 

осіб 

Код Назва 

Факультет «Бізнес-управління» 

Спорідненні та інші 

спеціальності 

051 Еконо-

міка  

Бізнес-економіка  

 

Національний мультипредметний тест  

або 

 Результати ЗНО 2019-2021 з предметів: 

1. українська мова та література  

2. іноземна мова  або історія Украї-

ни, або географія, або біологія, 

або математика, або хімія, або 

фізика  

3 курс 2 р 3 

Факультет «Референт-перекладач» 

Спорідненні та інші 

спеціальності 

035 Філоло-

гія 

Англійська мова 

та друга інозем-

на мова (перек-

лад включно) 

Національний мультипредметний тест  

або 

 Результати ЗНО 2019-2021 з предметів: 

1. українська мова та література  

2. іноземна мова  або історія Украї-

ни, або географія, або біологія, 

або математика, або хімія, або 

фізика  

3 курс 3 р 5 

Факультет «Соціальний менеджмент» 

Спорідненні та інші 

спеціальності 

054 Соціо-

логія 

Соціально-

психологічний 

супровід   уп-

равління персо-

налом 

Національний мультипредметний тест  

або 

 Результати ЗНО 2019-2021 з предметів: 

1. українська мова та література  

2. іноземна мова  або історія Украї-

ни, або географія, або біологія, 

або математика, або хімія, або 

фізика  

3 курс 2 р 3 

 

 

 



 

Заочна, бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 4 курс) 

Спорідненні спеці-

альності/ Інші спе-

ціальності ОКР мо-

лодшого  

спеціаліста 

Спеціальності  

ОС бакалавра 

Освітньо-

професійна  

програма 

Вступні  

випробування 

Курс Термін 

навчан-

ня 

Кількість 

місць 

за кошти фі-

зичних, юри-

дичних осіб 

Код Назва 

Факультет «Референт-перекладач»  

Спорідненні та інші 

спеціальності 

035 Філологія Англійська мо-

ва та друга іно-

земна мова 

(переклад 

включно) 

Національний мультипредметний тест  

або 

Результати ЗНО 2019-2021 з предметів: 

1. українська мова та література  

2. іноземна мова  або історія Украї-

ни, або географія, або біологія, 

або математика, або хімія, або 

фізика  

 

4 курс 2 р 5 

 

 


