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Зміни до Правил прийому  

на навчання для здобуття вищої освіти 

до Харківського національного педагогічного університету  

імені Г.С. Сковороди у 2021 році 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  

«Про затвердження Змін до Порядку організації набору та навчання 

(стажування) іноземців та осіб без громадянства та форми документа з 

підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти» від  

17 листопада 2021 року за № 1239 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 19 листопада 2021 року за № 1518/37140 внести зміни до Правил 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у 2021 році (зі 

змінами), уведених у дію наказом по університету від 30.08.2021 № 156-од 

(далі – Правила прийому): 
 

Пункт 14.4 розділу XIV: 
 

«Зарахування вступників із числа іноземців на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб здійснюється університетом: 

1) двічі на рік до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 

01 листопада та 15 квітня (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 12 жовтня 2020 року № 1265 «Про затвердження Змін до Порядку 

організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без 

громадянства»)) для здобуття ступенів бакалавра, магістра: 
 

Етапи вступної кампанії денної та заочної форм здобуття освіти 

1 етап вступної кампанії 

Початок прийому заяв і документів 11 січня 2021 року 

Закінчення прийому заяв і документів  14 квітня 2021 року 

Строки проведення вступних 

випробувань  
12 січня – 14 квітня 2021 року 

Терміни зарахування вступників 15 квітня 2021 року 

2 етап вступної кампанії 

Початок прийому заяв і документів 01 липня 2021 року 

Закінчення прийому заяв і документів  до 01 листопада 2021 року 

Строки проведення вступних 

випробувань  

03 липня –  

до 01 листопада 2021 року 

Терміни зарахування вступників до 01 листопада 2021 року 
 

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі». 
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викласти в такій редакції: 
 

«Зарахування вступників із числа іноземців на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб здійснюється університетом: 

1) двічі на рік до і на початку академічних семестрів у 2021/2022 

навчальному році до 15 грудня 2021 року та до 01 березня 2022 року, у зв'язку 

з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, для здобуття ступенів бакалавра, магістра: 
 

Етапи вступної кампанії денної та заочної форм здобуття освіти 

1 етап вступної кампанії 

Початок прийому заяв і документів 11 січня 2021 року 

Закінчення прийому заяв і документів  14 квітня 2021 року 

Строки проведення вступних 

випробувань  
12 січня – 14 квітня 2021 року 

Терміни зарахування вступників 15 квітня 2021 року 

2 етап вступної кампанії 

Початок прийому заяв і документів 01 липня 2021 року 

Закінчення прийому заяв і документів  до 15 грудня 2021 року 

Строки проведення вступних 

випробувань  

03 липня –  

до 15 грудня 2021 року 

Терміни зарахування вступників до 15 грудня 2021 року 
 

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі». 

 

 


