
 

 

                                                                                                                                                                                                                Додаток 6   

Прийом іноземців та осіб без громадянства до   

Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» 
 

1. Перелік  ступенів та спеціальностей  підготовки, за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянс-

тва, строки навчання, вступні випробування та форми їх проведення: 

 

Ступень бакалавра (нормативний строк навчання) 

Галузь знань Спеціальність  Освітня програма  Строк  нав-

чання 

за денною 

формою  

Перелік вступних іспитів  

Код Назва Код Назва 

05 Соціальні та поведі-

нкові науки  

051 Економіка Бізнес-економіка та її пра-

вове забезпечення 

 

48 місяців Українська мова (усно) 

Математика (усно) 

051 

054 

Економіка 

Соціологія 

Бізнес-економіка та соціо-

логія управління 

48 місяців Українська мова (усно) 

Математика (усно) 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія Англійська мова та друга 

іноземна мова 

 (переклад включно) 

48 місяців Українська мова (усно) 

Англійська мова  (усно) 

05 Соціальні та поведі-

нкові науки  

054 Соціологія Соціально-психологічний 

супровід управління  

персоналом  

48 місяців Українська мова (усно) 

Математика (усно) 

 

Ступень бакалавра  (скорочений  строк навчання, для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий  ступінь (рівень) вищої освіти) 

Галузь знань Спеціальність  Освітня програма  Строк  на-

вчання 

за денною 

формою  

Перелік вступних іспитів  

Код Назва Код Назва 

05 Соціальні та 

поведінкові на-

уки  

051 Економіка Бізнес-економіка та її право-

ве забезпечення 

 

22 місяця Фаховий іспит  (усно) 



 

 

03 Гуманітарні на-

уки 

035 Філологія Англійська мова та  

переклад  

22 місяця Фаховий іспит (усно) 

05 Соціальні та 

поведінкові на-

уки  

054  Соціологія Соціально-психологічний су-

провід управління  

персоналом  

22 місяця Фаховий іспит  (усно) 

 

Ступень магістра 

Галузь знань Спеціальність  Освітня програма  Строк  на-

вчання 

Перелік вступних іспитів  

Код Назва Код Назва 

05 Соціальні та пове-

дінкові науки  

051 Економіка Економіка та регулювання  

бізнес-процесів 

18 місяців Іноземна  мова (усно) 

Фаховий іспит  (усно) 

05 Соціальні та пове-

дінкові науки  

051 

054 

Економіка 

Соціологія 

Smart-економіка та  

соціологія ризиків 

18 місяців Іноземна  мова (усно) 

Фаховий іспит  (усно) 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія Переклад (англійська мова та 

друга іноземна мова) 

18 місяців Фаховий іспит  (усно) 

05 Соціальні та пове-

дінкові науки  

054  Соціологія Управління соціальними ко-

мунікаціями  

18 місяців Іноземна  мова (усно) 

Фаховий  іспит (усно) 

 

2. Строки прийому заяв та документів, зарахування  щодо вступу на бакалаврат та до магістратури для  іноземців та особами без 

громадянства, які перебувають на території України на законних підставах:  

      Етапи вступної кампанії 
Строки 

І сесія ІІ сесія ІІІ сесія 

Початок прийому  1 липня 9 січня 20 березня 

Закінчення прийому  31 жовтня 29 лютого 28 квітня 

Терміни зарахування вступників 1  листопада 1 березня 

 

29 квітня 

 

 

3. Перелік документів, що подаються при вступі іноземними громадянами та особами без громадянства (для вступу на бакала-

врат та до магістратури):  

          для вступу іноземець особисто подає до приймальної комісії заяву у паперовій формі. 



 

 

до заяви іноземець додає: 

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійс-

нюється вступ; 

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі 

якого здійснюється вступ (за наявності); 

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, 

починаючи з другого курсу, додається академічна довідка); 

  4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рів-

нем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та  успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня 

магістра або післядипломної освіти;  

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства; 

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;  

7) 8 фотокарток  розміром 30 х 40 мм;  

          8) копію посвідчення закордонного українця (як що є у наявності); 

Документи, зазначені у підпунктах 1 -5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідчен-

ням перекладу.  

Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосо-

вується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України.  

Заява та документи, зазначені в цьому переліку, зберігаються в особовій справі вступників /студентів.  

 

 

 

 

 

 


