
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  № 19 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА від  12  грудня  2021 р. 

 

 

І. СЛУХАЛИ: щодо рекомендації для затвердження Вченою радою ХГУ НУА 

Правил прийому на навчання  до ХГУ НУА у 2022 році відповідального секре-

таря приймальної комісії ХГУ НУА Удовицьку Т. А., яка визначила  нове та особ-

ливе щодо в Умовах прийому на навчання для здобуття  вищої освіти у 2022 році, 

що затверджені наказом № 1098 Міністерства освіти і науки України від               

13 жовтня 2021 року та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України  26 

листопада  2021 року за  № 1542/37164.  Основні положення цього документу:  

 прийом заяв та документів в електронній формі  на денну форму навчання  

розпочинається 14 липня и закінчується 22 липня о 18.00 годині. Реєстрація 

електронних кабінетів вступника починається з 1 липня; 

 строки прийому заяв та документів на навчання за вечірньою, заочною та 

дистанційною формами  визначаються  Правилами прийому до кожного  за-

кладу вищої освіти; 

 вступники можуть подати п’ять  заяв   для участі в конкурсі щодо прийому 

на навчання  за кошти державного бюджету, кількість заяв на контрактну 

форму навчання  в цьому році  обмежується 20-ма;  

 вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з 

трьох предметів, видані  у  2019, 2020, 2021 та у 2022  роках; 

 перелік предметів і на бюджет,  і  на контракт є єдиним на спеціальність та 

визначений у Додатку 4; 

 рейтинговий список вступників  на бюджет оприлюднюється  до 12.00 го-

дини  28 липня,  на контракт – 10 серпня.  

 зарахування на бюджет –   не пізніше  2 серпня, на контракт – протягом сер-

пня і  до  30 вересня для тих, хто подав вчасно заяву для вступу; 

 при прийомі на навчання на підставі диплому молодшого спеціаліста необ-

хідно ЗНО з двох предметів, перший з яких  українська   мова  та література; 

 щодо вступу до магістратури, то передбачено подання заяв на вступ в елек-

тронному вигляді, а також  вступний іспит «Іноземна мова» за форматом 

ЗНО на всі спеціальності ХГУ НУА, а також фаховий іспит у форматі ЗНО 

для спеціальностей 051 Економіка та 054 Соціологія.  

 

ВИСТУПИЛИ: ректор Астахова К. В., яка підкреслила  необхідність організації 

роботи  у дозволенному форматі (в більшості – онлайн)  щодо роз’яснення нових 

положень Умов прийому на навчання у 2022 році, особливо майбутнім магістрам, 

а також продовжити проект зустрічей зі старшокласниками та їх батьками з пи-

тань прийому на навчання до закладів вищої освіти як важливу форму профорієн-

таційної роботи.     

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати до затвердження на засідання Вченої ради 27 грудня 2021 р. 

Правила прийму на навчання до ХГУ НУА у 2022  році.  



2. Відповідальному секретарю приймальної комісії своєчасно розмістити Пра-

вила прийму на навчання до ХГУ НУА у 2022  році на сайті  ХГУ НУА та в   

ЄДБО.  

3. Деканам факультетів організувати зустрічі старшокласників ти батьків ба-

зових шкіл з відповідальним секретарем приймальної комісії академії щодо 

роз’яснення особливостей прийому та зарахування до ЗВО у 2022 році.   

4. Проректору з УМР організувати підготовку студентів 4-го курс до складан-

ня іспиту за іноземної мови та фахового іспиту у форматі ЗНО. 

 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії 

ректор                                                  /Підпис/                    Катерина  АСТАХОВА  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                           /Підпис/                       Тетяна  УДОВИЦЬКА 

 

З оригіналом згідно 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                          /Підпис/                       Тетяна  УДОВИЦЬКА 

 

 


