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Двері університету гостинно відкриті для всіх

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди — найстаріший навчальний педагогічний заклад України. Він починає свою історію від 1804 року, коли на підставі Указу імператора Олександра I було відкрито Харківський імператорський
університет, в якому чільне місце посів педагогічний інститут.

І

з 1922 року навчальний заклад
носить ім’я українського філософа,
педагога Григорія Савича Сковороди.
Особливим і пам’ятним є 1994 рік —
інститут став університетом, не менш
значущим — 2004 рік, коли він отримав статус національного. Саме цей
статус дозволяє університету реалізовувати вагомі наукові проекти,
активно впроваджувати в навчальний
процес новітні інформаційні технології, розвивати різнопланові міжнародні
зв’язки з університетами та науковими
центрами багатьох країн світу.
Підготовку фахівців за навчальними
програмами бакалавра, спеціаліста та
магістра здійснюють 14 факультетів, на
яких студенти з України та інших країн
здобувають вищу освіту за освітнім
ступенем «бакалавр» із 27 спеціальностей, «магістр» — із 26 спеціальностей.
Із року в рік університет посилює
свою роль лідера в освітній, науковій

і культурній сферах України. У навчальному закладі постійно відкриваються
нові перспективні спеціальності та
спеціалізації, модернізуються напрями діяльності навчальних лабораторій
і наукових центрів.
Провідна роль належить науководослідній роботі в університеті, що
проводиться за такими пріоритетними
напрямами, як проблема нового змісту освіти; методика навчання та виховання; фундаментальні дослідження
в галузі гуманітарних наук, мов світу,
педагогіки вищої школи, інклюзивної
освіти. До наукових досліджень, за
давньою традицією нашого навчального закладу, активно залучаються
й талановиті студенти, досягнення
яких відзначено медалями, преміями,
Ректор акад. І. Прокопенко з магістрами
дипломами НАН України та престижними міжнародними нагородами.
Сьогодні університет динамічно та світові педагогічні технології, засто- ходи до підготовки вчителя третього
розвивається, ураховуючи потреби совує інформаційно-комунікативні тисячоліття. Навчальний процес забезчасу, упроваджує кращі європейські ресурси, використовує інноваційні під- печує професорсько-викладацький

Факультет дошкільної освіти
«Усе життя любити малюків і зігрівати їх
душею…» — саме ці слова є провідними
на факультеті дошкільної освіти. В усі часи
людство визначало свої орієнтири на майбутнє, дбаючи про підростаюче покоління. І ми пишаємось, що саме нашим
студентам, майбутнім вихователям, не
байдужа дитяча посмішка, що саме вони
мріють бути наближеними до таємниць
дитячої душі, хочуть бути свідками становлення перших проявів дитячого
«Я». Сьогодні на факультеті дошкільної
освіти підготовка майбутніх вихователів
вирізняється своєю багатоспрямованістю та відповідністю до вимог сьогодення
і пов’язана з функціонуванням у держа-

ві альтернативних дитячих закладів:
художньо-естетичного, музичного,
образотворчого профілів, поглибленого інтелектуального розвитку,
гуманітарного виховання з вивченням
іноземних мов. Нову орієнтацію забезпечують подвійні спеціальності та спеціалізації, що існують на факультеті. Наш
випускник — це викладач дошкільної
педагогіки та психології у ВНЗ, менеджер
дошкільної освіти, вихователь-методист
у ДНЗ усіх типів та форм власності, музичний керівник, учитель англійської мови,
хореографії, образотворчої діяльності,
логопед, сурдопедагог у ДНЗ, загальноосвітніх школах, спеціалізованих

закладах для дітей з вадами мовлення
і слуху, сімейний педагог.
Ласкаво запрошуємо на факультет дошкільної освіти!
м. Харків, пров. Фанінський, 3, к. 209
тел. (057) 702–66-21
E-mail: faculty-pre-school@hnpu.
edu. ua.
Т.П. Танько, декан

Н

склад чисельністю понад 700 докторів
філософії та докторів наук, які працюють на 56 кафедрах університету.
В університеті плідно працює рада
молодих учених і студентів, яка гуртує
навколо себе талановиту, перспективну
молодь. Молоді науковці беруть активну участь у конференціях і круглих столах, публікують наукові статті, стають
переможцями конкурсів та олімпіад,
стипендіатами різного рівня, проходять
стажування в університетах Європи.
Одним із пріоритетів молодіжної
політики в діяльності університету
є підтримка творчих ініціатив молоді,
організація її змістовного дозвілля.
Різноманітні гуртки, клуби, творчі
колективи дозволяють майбутнім
освітянам виявити свій потенціал та
реалізувати амбітні проекти. Щорічно
проводиться понад 100 загальноуніверситетських заходів, спрямованих
на громадське та національно-патріотичне виховання майбутніх учителів.

О.Г. Колгатін, декан

Я

кщо твоє життя пов’язане зi спортом, якщо ти бачиш себе фахiвцем,
який упроваджує здоровий спосiб життя, — факультет фiзичного
виховання і спорту запрошує тебе! Факультет здiйснює пiдготовку
бакалаврiв та магiстрiв у галузi 01 ОСВІТА за спеціальностями: 017
«фізична культура і спорт», 014 «Середня оствіта (Фізична культура)», відповідно до яких випускники отримують кваліфікацію вчителя
фізичної культури або тренера з виду спорту. Навчальний процес забезпечують справжнi професiонали, серед них 3 доктори наук, 13 кандидатiв
наук і доцентів, 3 Заслуженi тренери України.
Студенти займаються в сучасному спортивному комплексi в групах спортивної та художньої гiмнастики, аеробiки (фанк, база, степ),
черлiдингу, волейболу, баскетболу, футболу, гандболу, туризму, спортивного орiєнтування, плавання, легкої атлетики, лижного спорту, фехтування,
боротьби (греко-римської, вiльної, самбо, дзюдо), боксу, тхеквандо. Навчаючись
на нашому факультетi, ти зможеш пiдвищити свою спортивну майстернiсть i взяти
участь у змаганнях на мiському, обласному, всеукраїнському та мiжнародному рiвнях.
Поєднання розумового та фiзичного навантаження сприяє формуванню сучасної
гармонiйно розвиненої особистостi, справжнього фахiвця справи, яка створює здорову нацiю!
E-mail: faculty-sport@hnpu.edu.ua.

E-mail: prirodnichiy@yandex.ua, faculty-natyral@hnpu.edu.ua.
Т.Ю. Маркіна, декан

В.А. Коробейнік, декан

Юридичний факультет
Умови прийому, строки навчання
та одержувані кваліфікації на заочній
формі навчання такі, як на денній.
На факультеті працюють наукові
гуртки з базових дисциплін. Студенти
мають можливість публікувати свої
наукові здобутки у фаховому журналі,
що видається на факультеті.
Випускники факультету працевлаштовуються в правоохоронних і судових органах, прокуратурі, нотаріаті,
державній фіскальній службі, мають
можливість навчатися в аспірантурі

• з доров’я та фізичний розвиток —
щороку факультет серед переможців спартакіади університету;
• справжнє студентське життя — на
фізматі завжди цікаво;
• наукова кар’єра — на кафедрах фізмату навчаються аспіранти за п’ятьма,
а докторанти за двома спеціальностями; серед наших випускників чимало
професорів і доцентів, академік НАН
України, завідувачі кафедр і директори наукових установ.
Фізмат — справжня наука —
цікаве навчання!
Наш сайт: fizmat.hnpu.edu.ua.

Факультет фізичного
виховання і спорту

Б

акультет створений у 1994 р.,
а в 2010 р. отримав нову ліцензію та
сертифікат на підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів у галузі знань 0304
«Право» до 2020 р. Підготовкуфахівців
забезпечують 46 викладачів, у тому числі
8 докторів наук, професорів і 39 кандидатів наук, доцентів.
Денна форма навчання передбачає:
за 4 роки — отримання кваліфікації
«бакалавр права» з відповідним державним дипломом, за 1,5 роки — кваліфікації «юрист» з дипломом магістра права.

О.А. Андрущенко, перший проректор,
проректор з наукової роботи

Фізико-математичний факультет

аш випускник має право викладаФізмат:
ти фізику, математику, інфор- • гарантоване працевлаштування;
матику (додаткова компетенція — • с типендія в підвищеному розмірі
(за Постановою КМ України №1047
англійська мова) в університетах
від 28.12.2016 не менше 1400 грн.) —
і школах, працювати в науководослідних інститутах, у системі управнаші випускники потрібні державі;
ління освітою, в інших державних • глибокі знання: студенти фізмату переі приватних установах,
магають на всеукраїнських олімпіадах із
яким потрібні
педагогіки та інформатики, в наукових
конкурсах, беруть участь у засіданнях
справжні
англомовного клубу «Science around
фахівці.
us»; за бажанням наш випускник може
знайти себе в будь-якому бізнесі;
• школа лідерства — наші студенти
беруть активну участь в органах студентського самоврядування;

Природничий факультет
ажаєш отримати сучасну освіту за спеціальностями
«Біологія» (спеціалізації «Хімія», «Здоров’я людини»),
«Хімія» (спеціалізація «Екологія»), «Здоров’я людини» (спеціалізація «Корекційна освіта»), приходь на природничий факультет, де є сучасне обладнання, зоологічний та анатомічний
музеї, ботанічний сад та оранжерея, навчально-спортивна
база для польових практик на Сіверському Дінці, можливість
займатися в спортивних секціях. Курсові та магістерські роботи
виконуються в провідних науково-дослідницьких установах
м. Харкова. Студентське самоврядування виступає ініціатором
виховних заходів: посвята в біологи й хіміки, екологічна акція
«Роди і процвітай, Земле моя!», валеологічна акція «Здоров’я
молоді — здоров’я нації».
Старшокурсники можуть навчатися за програмою «Подвійний
диплом» в університетах-партнерах країн Європейського союзу.
Після закінчення природничого факультету наші випускники викладають біологію, хімію, екологію та основи здоров’я в загальноосвітніх
навчальних закладах, найкращі з них продовжують фахову підготовку
в аспірантурі.

Ф

Постійному вдосконаленню
навчальної і наукової роботи університету сприяють широкі міжнародні
зв’язки з провідними навчальними
установами Європи, Азії, Америки.
Славетна історія ХНПУ імені
Г.С. Сковороди — це шлях становлення
і розвитку української науки і освіти,
формування національної еліти. Він
був і залишається одним із провідних
вищих навчальних закладів в Україні,
де збереглися кращі традиції освітянства, та приділяється значна увага
модернізації навчального процесу
і впровадженню європейських і світових педагогічних технологій.
Двері нашого університету гостинно відкриті для всіх, хто бажає
здобути якісну освіту, стати конкурентоспроможними фахівцями,
справжніми педагогами, знаними
науковцями.

Iсторичний факультет

й докторантурі (40 випускників захистили кандидатські дисертації).
На ІV курсі студенти мають можливість пройти виробничу практику
тривалістю 5 тижнів у правоохоронних
органах, виконавчій службі та адвокатських об’єднаннях. На V курсі студенти
мають 4-тижневу виробничу практику
та 4-тижневу науково-дослідницьку
практику, під час якої збирають матеріали для магістерської роботи.
E-mail: faculty-law@hnpu.edu.ua.
В.О. Процевський, декан

«Iсторiя — вчителька життя». Девiз iсторичного факультету
закликає студентiв до навчання, отримання нових знань, пошуку iстини. Iсторична освiта значно розширює кругозiр молодої
людини, додає вмiння аргументовано вiдстоювати свої погляди,
бути толерантним до iдеологiчних опонентiв, цiнувати час i пишатися своєю iсторiєю. Наші студенти вже з I курсу занурюються
в часовий вимiр столiть. Археологiчна практика дозволяє
вiдкрити у зрiзах землi таємницi столiть. Географiчна практика
дозволить бiльше дiзнатися про природнi явища та полюбити
свiй край. Вiдвiдання музеїв та архiвiв запалює в майбутнiх
iсторикiв вогонь пошуку iсторичних реалiй. Лiтня праця в оздоровчих таборах i практика в школах дозволяє пiдтвердити, що
нашi студенти прийшли до педагогiчного вузу за покликом душi.

Студентське буття є рiзноманiтним та насиченим.
Численнi колективи, конкурси та концерти дозволять кожному вiдчути себе талановитою зiркою. Отже,
iсторична освiта є унiверсальною, конкурентоздатною
в сучасному вимiрi. Iсторик — це професiя майбутнього!
З 2002 р. істфак входить до складу Інституту Українського
козацтва, традиційними заходами якого є посвята в козаки, спортивні змагання на Кубок отамана, майстер-класи
з писанкарства, волонтерські уроки «Козацька слава» та
пізнавальні екскурсії.
Наш сайт: http://uaadresat.wixsite.com/hnpu-istfac,
http://hnpu.edu.ua/uk/fac-histor.
С.В. Бережна, декан
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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Г.С. СКОВОРОДИ
Оголошує прийом абітурієнтів на денну та заочну форми навчання
на 2017-2018 навчальний рік для отримання ступенів «бакалавр», «магістр»

Університет має ІV рівень акредитації та готує професіоналів з повною вищою освітою. Термін навчання на денній та заочній формі: ступінь бакалавра – 4 роки; ступінь магістра на базі ступеня бакалавра, ОКР спеціаліста  – 1,5 роки.

1. СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, 1-й курс з терміном навчання 4 роки)

Факультет ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (пров. Фанінський, 3; тел. 702-66-21)
1-й предмет Українська мова та література
0,3
100
2-й предмет Біологія
0,35
100
012 Дошкільна освіта
3-й предмет Історія України або Математика
0,25
100
Факультет ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-41-04)
1-й предмет Українська мова та література
0,3
100
2-й предмет Математика
0,3
100
013 Початкова освіта
3-й предмет Біологія або Історія України
0,3
100
Факультет ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-61-38)
0,3
100
014 Середня освіта (Англійська мова 1-й предмет Українська мова та література
2-й предмет Історія України
0,2
100
і література)
3-й предмет Іноземна мова (англійська мова)
0,4
100
1-й предмет Українська мова та література
0,35
100
014 Середня освіта (Німецька мова
2-й предмет Історія України
0,2
100
і література)
3-й предмет Іноземна мова (англійська мова; німецька мова)
0,35
100
0,35
100
014 Середня освіта (Французька мова 1-й предмет Українська мова та література
2-й предмет Історія України
0,2
100
і література)
3-й предмет Іноземна мова (англійська мова; французька мова)
0,35
100
Факультет УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненка
(вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-11-74, 68-02-23)
1-й предмет Українська мова та література
0,4
100
0,2
100
014 Середня освіта (Українська мова 2-й предмет Історія України
Іноземна
мова
(англійська
мова;
французька
мова;
німецька
і література)
3-й предмет
0,3
100
мова; іспанська мова; російська мова) або Географія
1-й предмет Українська мова та література
0,4
100
035 Філологія (Українська мова
2-й предмет Історія України
0,2
100
і література)
Іноземна мова (англійська мова; французька мова; німецька
3-й предмет
0,3
100
мова; іспанська мова; російська мова) або Географія
Факультет СЛАВІСТИКИ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-48-03)
1-й предмет Українська мова та література
0,35
100
2-й предмет Історія України
0,2
100
014 Середня освіта (Російська мова
Іноземна мова (англійська мова; французька мова; німецька
і література)
3-й предмет
0,35
100
мова; іспанська мова; російська мова) або Географія
Факультет ПРИРОДНИЧИЙ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 67-69-92)
1-й предмет Українська мова та література
0,3
100
2-й предмет Біологія
0,35
100
014 Середня освіта (Біологія)
3-й предмет Хімія або Історія України
0,25
100
1-й предмет Українська мова та література
0,3
100
2-й предмет Біологія
0,35
100
091 Біологія
3-й предмет Хімія або Історія України
0,25
100
1-й предмет Українська мова та література
0,3
100
014 Середня освіта (Хімія)
2-й предмет Історія України
0,3
100
3-й предмет Хімія
0,3
100
1-й предмет Українська мова та література
0,3
100
2-й предмет Історія України
0,3
100
014 Середня освіта (Здоров’я людини)
Біологія або Іноземна мова (англійська мова; французька
3-й предмет
0,3
100
мова; німецька мова; іспанська мова)
Факультет ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 67-53-58)
1-й предмет Українська мова та література
0,2
100
2-й предмет Математика
0,4
100
014 Середня освіта (Математика)
Історія України або Іноземна мова (англійська мова; фран3-й предмет
0,3
100
цузька мова; німецька мова; іспанська мова)
1-й предмет Українська мова та література
0,2
100
2-й предмет Математика
0,4
100
014 Середня освіта (Фізика)
3-й предмет Історія України або Фізика
0,3
100
1-й предмет Українська мова та література
0,3
100
2-й предмет Математика
0,3
100
014 Середня освіта (Інформатика)
Історія України або Іноземна мова (англійська мова; фран3-й предмет
0,3
100
цузька мова; німецька мова; іспанська мова)
Факультет ІСТОРИЧНИЙ (вул. Алчевських (вул. Артема), 29; тел. 700-48-01)
1-й предмет Українська мова та література
0,25
100
2-й предмет Історія України
0,4
100
014 Середня освіта (Історія)
Географія або Іноземна мова (англійська мова; французька
3-й предмет
0,25
100
мова; німецька мова; іспанська мова)
Факультет МИСТЕЦТВ (пров. Фанінський, 3; тел. 702-15-26)
1-й предмет Українська мова та література
0,3
100
2-й предмет Історія України
0,35
100
024 Хореографія
3-й предмет Творчий конкурс (хореографія)
0,25
100
1-й
предмет
Українська
мова
та
література
0,3
100
014 Середня освіта (Музичне мис2-й предмет Історія України
0,35
100
тецтво)
3-й предмет Творчий конкурс (музика)
0,25
100
Факультет ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНИЙ (пров. Фанінський, 3; тел. 701-04-95)
1-й предмет Українська мова та література
0,3
100
014 Середня освіта (Образотворче
2-й предмет Історія України
0,35
100
мистецтво)
3-й предмет Творчий конкурс (малювання)
0,25
100
1-й предмет Українська мова та література
0,3
100
2-й предмет Історія України
0,35
100
022 Дизайн
3-й предмет Творчий конкурс (малювання)
0,25
100
Факультет ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-06-13)
1-й предмет Українська мова та література
0,3
100
014 Середня освіта (Фізична культура) 2-й предмет Біологія
0,35
100
3-й предмет Творчий конкурс (фізична культура)
0,25
100
1-й предмет Українська мова та література
0,3
100
2-й предмет Біологія
0,35
100
017 Фізична культура і спорт
3-й предмет Творчий конкурс (фізична культура)
0,25
100

Вага атеста-та про
повну загаль-ну освіту

Міні-мальна кількість
балів для допуску до
участі в кон-курсному
відборі

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Вага пред-метів
серти-фіката ЗНО

Код та назва спеціальності

Порядок предметів

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання, які бажають взяти
участь у конкурсному відборі та не мають підстав для спеціальних умов на участь у конкурсному відборі та зарахуванні, визначених
Умовами прийому та Правилами прийому до університету, з 12 до 26 липня включно 2017 року подають заяви тільки в електронній формі. Для
подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись та заповнити в режимі он-лайн електронну форму на інтернет-сайті за адресою: http://
ez.osvitavsim.org.ua.
Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання, які мають
спеціальні умови на участь у конкурсному відборі, передбачені пунктом 2.3 розділу ІІ Правил або право на зарахування за квотами-1,

0,1

0,1

0,1
0,1
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1

0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

передбачені пунктом 3.5 розділу ІІІ Правил, і бажають скористатися цими правами, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті
народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та в сертифікаті
зовнішнього незалежного оцінювання, подають заяви в паперовій формі.
Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше, ніж із
чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції, для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.
Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката
зовнішнього незалежного оцінювання.

Факультет ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІОЛОГІЇ (пров. Фанінський, 3; тел. 701-04-64)
1-й предмет Українська мова та література
0,25
100
2-й предмет Біологія
0,35
100
0,1
053 Психологія
3-й предмет Історія України або Математика
0,3
100
1-й предмет Українська мова та література
0,3
100
2-й предмет Історія України
0,3
100
0,1
054 Соціологія
3-й предмет Математика або Біологія
0,3
100
1-й предмет Українська мова та література
0,25
100
2-й предмет Біологія
0,35
100
0,1
231 Соціальна робота
3-й предмет Історія України або Математика
0,3
100
Факультет ЕКОНОМІЧНИЙ (вул. Алчевських (вул. Артема), 29; тел. 700-35-20)
1-й предмет Українська мова та література
0,3
100
2-й предмет Історія України
0,3
100
0,1
051 Економіка
Математика або Іноземна мова (англійська мова; французь3-й предмет
0,3
100
ка мова; німецька мова; іспанська мова)
Факультет ЮРИДИЧНИЙ (вул. Чернишевська, 60; тел. 700-35-28)
1-й предмет Українська мова та література
0,25
100
2-й предмет Історія України
0,4
100
0,1
081 Право
Математика або Іноземна мова (англійська мова; французь3-й предмет
0,25
100
ка мова; німецька мова; іспанська мова)
Загальна формула розрахунку конкурсного балу (КБ):
КБ = k1 × П1 + k2 × П2 + k3 × П3 + k4 × А + Д, все в межах 200 балів
П1, П2 – оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка ЗНО, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмета; А –
середній бал документа про ПЗСО; Д – доданок, який встановлюється рівним 10 для призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року, призерам
III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт МАН.
Вагові коефіцієнти: k1, k2, k3 – в межах 0,2–0,45; у разі проведення творчого конкурсу k3 – 0,25; k4 – 0,1. Сума коефіцієнтів k1, k2, k3, k4 дорівнює 1.
Розмір плати за навчання у 2017–2018 навчальному році на денній формі становить 11000 грн/рік, на заочній формі навчання — 9900 грн/рік.
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників
на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
Навчання без відриву від виробництва
Строки реєстрації електронних кабінетів вступників,
29 червня – 25 липня 2017 року
завантаження додатків до документів про повну загальну
29 червня – 25 липня 2017 року (закінчення о 18.00 годині)
(закінчення о 18.00 годині)
середню освіту
Проведення медичних оглядів та інших доконкурсних
3 липня – 11 липня 2017 року
3 липня – 11 липня 2017 року
процедур
особи, які претендують на місця державного замовлення, –
12 липня 2017 року
Початок прийому заяв та документів
12 липня 2017 року
особи, які претендують на місця за кошти фізичних
і юридичних осіб, – 20 липня 2017 року
особи, які претендують на місця державного замовлення, –
Закінчення прийому заяв та документів
о 18.00 годині 20 липня 2017 року
від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних
о 18.00 годині 20 липня 2017 року
особи, які претендують на місця за кошти фізичних
іспитів або творчих конкурсів
і юридичних осіб, – 10 серпня 2017 року
особи, які претендують на місця державного замовлення, –
Закінчення прийому заяв та документів
о 18.00 годині 26 липня 2017 року
від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів
о 18.00 годині 26 липня 2017 року
особи, які претендують на місця за кошти фізичних
зовнішнього незалежного оцінювання
і юридичних осіб, – 17 серпня 2017 року
особи, які претендують на місця державного замовлення, –
21 липня – 26 липня 2017 року
Строки проведення університетом творчих конкурсів
21 липня – 26 липня 2017 року
особи, які претендують на місця за кошти фізичних і юридичних осіб, – 11 серпня –17 серпня 2017 року
особи, які претендують на місця державного
замовлення, – 21 липня – 26 липня 2017 року
Строки проведення університетом вступних іспитів
21 липня – 26 липня 2017 року
особи, які претендують на місця за кошти фізичних і юридичних осіб, – 11 серпня –17 серпня 2017року
особи, які претендують на місця державного замовлення, –
21 липня – 23 липня 2017 року
Строки проведення університетом співбесід
21 липня – 23 липня 2017 року
особи, які претендують на місця за кошти фізичних і юридичних осіб, – 11 серпня – 13 серпня 2017 року
особи, які претендують на місця державного замовлення, –
за державним замовленням –
Термін оприлюднення списку вступників рекомендованих
не пізніше 12.00 години 24 липня 2017 року, особи, які
не пізніше 12.00 години
до зарахування за результатами співбесіди
претендують на місця за кошти фізичних і юридичних
24 липня 2017 року
осіб, – 14 серпня 2017 року
особи, які претендують на місця державного замовлення, –
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які за державним замовленням –
не пізніше 12.00 години 1 серпня 2017 року, особи, які
вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів не пізніше 12.00 години 1 серпня
претендують на місця за кошти фізичних і юридичних
та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1)
2017 року
осіб, – 18 серпня 2017 року
на місця за державним замовленням:
за співбесідою до 18.00 години
на місця за державним замовленням:
25 липня 2017 року*;
за співбесідою до 18.00 години 25 липня 2017 року*;
Вибір вступниками місця навчання та виконання вимог за конкурсом не пізніше 12.00 години
за конкурсом не пізніше 12.00 години 5 серпня 2017 року;
5 серпня 2017 року;
до зарахування
на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше
на місця за кошти фізичних або юри12.00 години 22 серпня 2017 року
дичних осіб не пізніше 12.00 години
16 серпня 2017 року
за державним замовленням:
за співбесідою не пізніше 12.00 години за державним замовленням:
за співбесідою не пізніше 12.00 години 26 липня 2017 року;
26 липня 2017 року;
за конкурсом не пізніше 12.00 години 7 серпня 2017 року;
за конкурсом не пізніше 12.00 години
Терміни зарахування вступників
7 серпня 2017 року;
за рахунок цільових пільгових державних кредитів,
за рахунок цільових пільгових державних за кошти фізичних та юридичних осіб** не пізніше
кредитів, за кошти фізичних та юридич- 29 серпня 2017 року
них осіб** не пізніше 25 серпня 2017 року
Переведення на вакантні місця державного замовлення та
на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів
не пізніше 18 серпня 2017 року
не пізніше 18 серпня 2017 року
осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти
* Вступники, які отримали рекомендації за результатами співбесіди, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, а також подати письмову заяву
про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення.
** Вступники, які отримали рекомендації про зарахування на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб, але з поважних
причин не виконали вимоги до зарахування на відповідні місця, зараховуються не пізніше 30 вересня 2017 року.

2. СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ (для вступників на основі неповної вищої, базової вищої, повної вищої освіти на 1 курс зі скороченим терміном навчання та 2 курс з нормативним терміном навчання)
На навчання для здобуття ступеня «бакалавр» на перший курс зі скороченим терміном навчання приймаються в межах вакантних місць
ліцензованого обсягу особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за умови вступу за спорідненою спеціальністю.
Конкурсний відбір таких осіб відбувається на підставі комплексного фахового випробування за програмами, що розроблені університетом.
На навчання для здобуття ступеня «бакалавр» на перший курс зі скороченим терміном навчання приймаються в межах вакантних місць
ліцензованого обсягу особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю. Конкурсний відбір
таких осіб відбувається за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (ДВВ(1)) та комплексного фахового випробування за
програмами, що розроблені університетом.

Код та назва спеціальності

Продовження навчання за спорідненою та іншою спеціальністю для осіб,
Фахове вступне
які мають диплом молодшого спеціаліста; отримання другої вищої освіти за іншою спеціальністю випробування
для осіб, які здодля осіб, які мають диплом бакалавра, спеціаліста, магістра
бувають ступінь
Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного бакалавра не менФахове вступне випробування
рівня молодшого спеціаліста (код, назва)
ше одного року

Факультет ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (пров. Фанінський, 3; тел. 702-66-21)
Біологія, українська мова і література,
5.01010101 дошкільна освіта; 5.01010201 початкова
психологія. ДВВ (творчий конкурс)
освіта; 5.01010601 соціальна педагогіка
Факультет ІСТОРИЧНИЙ (вул. Алчевських (вул. Артема), 29; тел. 700-48-01)
Історія України, українська мова і літерату5.03040101 правознавство
014 Середня освіта (Історія)
ра, психологія. ДВВ

012 Дошкільна освіта

Лютий 2017

Біологія
Історія України

На навчання для здобуття ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю та формою навчання на другий курс приймаються в межах вакантних
місць ліцензованого обсягу особи, які здобувають ступінь бакалавра не менше одного року та виконують навчальний план у повному обсязі, за
умови успішного проходження вступних випробувань, відповідно до Правил прийому до університету. Для отримання другої вищої освіти за іншою
спеціальністю за ступенемs «бакалавр» на перший курс зі скороченим терміном навчання приймаються в межах вакантних місць ліцензованого обсягу
особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Конкурсний відбір таких осіб відбувається на підставі
комплексного фахового випробування за програмами, що розроблені університетом.
Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Факультет ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-41-04)
Математика, українська мова і література, 5.01010101 дошкільна освіта; 5.01010201 початкова
Математика
освіта; 5.01010601 соціальна педагогіка
психологія. ДВВ
Факультет ЕКОНОМІЧНИЙ (вул. Алчевських (вул. Артема), 29; тел. 700-35-20)
5.03050201 інформаційна діяльність підприємства;
5.03050401 економіка підприємства; 5.03050601 прикладна статистика; 5.03050701 маркетингова діяльність;
Основи економічної теорії, українська мова 5.03050702 комерційна діяльність; 5.03050801 фінанси Основи економічної теорії
і література, психологія. ДВВ
і кредит; 5.03050802 оціночна діяльність; 5.03050901
бухгалтерський облік; 5.03051001 товарознавство та
комерційна діяльність

013 Початкова освіта

051 Економіка

УЧИТЕЛЬ
УЧИТЕЛЬ

Факультет ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-61-38)
Англійська мова, українська мова і літера014 Середня освіта
(Англійська мова і література) тура, психологія. ДВВ
Німецька мова, українська мова і літерату014 Середня освіта
ра, психологія. ДВВ
(Німецька мова і література)
Французька мова, українська мова і літера014 Середня освіта
(Французька мова і література) тура, психологія. ДВВ
Факультет МИСТЕЦТВ (пров. Фанінський, 3; тел. 702-15-26)
Хореографія, українська мова і література,
5.02020201 хореографія
024 Хореографія
психологія. ДВВ
Музика, українська мова і література,
5.02010401 народна художня творчість; 5.02020401
014 Середня освіта
психологія. ДВВ
музичне мистецтво
(Музичне мистецтво)
Факультет СЛАВІСТИКИ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-48-03)
Російська мова, українська мова і літерату014 Середня освіта
ра, психологія. ДВВ
(Російська мова і література)
Факультет ПРИРОДНИЧИЙ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 67-69-92)
Біологія, українська мова і література,
5.04010602 прикладна екологія; 5.05140101 біохімічне
014 Середня освіта (Біологія)
психологія. ДВВ
виробництво; 5.09010101 промислове квітництво;
5.09010303 зелене будівництво і садово-паркове
Біологія, українська мова і література,
091 Біологія
господарство; 5.09010304 природно-заповідна справа;
психологія. ДВВ
5.12010101 лікувальна справа; 5.12010102 сестринська
Хімія, українська мова і література,
014 Середня освіта (Хімія)
справа; 5.12010103 медико-профілактична справа;
психологія. ДВВ
5.12010104 стоматологія; 5.12010105 акушерська справа;
5.12010106 стоматологія ортопедична; 5.12010107
стоматологічна справа; 5.12010201 лабораторна діаБіологія, українська мова і література,
014 Середня освіта
гностика; 5.12020101 фармація; 5.12020102 аналітичний
психологія. ДВВ
(Здоров’я людини)
контроль якості хімічних лікарських сполук; 5.12020103
виробництво фармацевтичних препаратів
Факультет ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІОЛОГІЇ (пров. Фанінський, 3; тел. 701-04-64)
5.12010105 акушерська справа; 5.12010101 лікувальна
справа; 5.12010102 сестринська справа; 5.12010103
Біологія, українська мова і література,
медико-профілактична справа; 5.12010104 стоматоло053 Психологія
психологія. ДВВ
гія; 5.12010106 стоматологія ортопедична; 5.12010107
стоматологічна справа
Математика, українська мова і література, 5.13010101 соціальна робота; 5.01010601 соціальна
054 Соціологія
психологія. ДВВ
педагогіка
5.01010101 дошкільна освіта; 5.01010201 початкова
Біологія, українська мова і література,
освіта; 5.01010601 соціальна педагогіка; 5.13010101
231 Соціальна робота
психологія. ДВВ
соціальна робота
Факультет УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ім. Г.Ф. КВІТКИ-ОСНОВ`ЯНЕНКА
(вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-11-74, 68-02-23)
Українська мова і література, іноземна
014 Середня освіта
(Українська мова і література) мова, психологія. ДВВ
5.02010201 бібліотечна справа; 5.02010501 діловодство; 5.03030301 видавнича справа та редагування
Українська мова і література, іноземна
035 Філологія
(Українська мова і література) мова, психологія. ДВВ
Факультет ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 67-53-58)
Математика, українська мова і література,
014 Середня освіта
психологія. ДВВ
(Математика)
5.04030101 прикладна математика
Фізика, українська мова і література,
014 Середня освіта (Фізика)
психологія. ДВВ

Англійська мова
Німецька мова
Французька мова
Хореографія
Музика
Російська мова
Біологія
Біологія
Хімія

Біологія

Біологія

Математика
Біологія

Українська мова
і література

Математика
Фізика

3

5.04030101 прикладна математика; 5.05010101 обслуговування програмних систем і комплексів; 5.05010102
Математика, українська мова і література,
обслуговування систем баз даних і знань; 5.05010201 Математика
психологія. ДВВ
обслуговування комп’ютерних систем і мереж;
5.05010301 розробка програмного забезпечення
Факультет ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-06-13)
Фізична культура, українська мова і літера- 5.12010105 акушерська справа; 5.01020101 фізичне
014 Середня освіта
тура, психологія. ДВВ
(Фізична культура)
виховання; 5.02020901 естрадно-циркове мистецтво;
Фізична культура
Фізична культура, українська мова і літера- 5.12010101 лікувальна справа; 5.12010102 сестринська
017 Фізична культура і спорт
справа; 5.12010103 медико-профілактична справа
тура, психологія. ДВВ
Факультет ЮРИДИЧНИЙ (вул. Чернишевська, 60; тел. 700-35-28)
Правознавство, українська мова і літерату- 5.03040101 правознавство; 5.03040102 правоохоронна
Правознавство
081 Право
ра, психологія. ДВВ
діяльність
Факультет ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНИЙ (пров. Фанінський, 3; тел. 701-04-95)
5.02020102 театрально-декораційне мистецтво;
5.02020801 декоративно-прикладне мистецтво;
Малювання, українська мова і література,
014 Середня освіта
5.02020701 дизайн; 5.05160203 моделювання та
Малювання
психологія. ДВВ
(Образотворче мистецтво)
конструювання промислових виробів; 5.02020501
образотворче мистецтво
5.02020701 дизайн; 5.05160102 виробництво та
дизайн пряжі; 5.05160103 виробництво та дизайн
тканин і трикотажу; 5.05160104 виробництво та дизайн
нетканих текстильних матеріалів; 5.05160201 швейне
Малювання, українська мова і література,
виробництво; 5.05160202 виготовлення виробів із
Малювання
022 Дизайн
психологія. ДВВ
шкіри; 5.05160204 кольорування і художнє оздоблення
виробів легкої промисловості; 5.02020501 образотворче
мистецтво; 5.06010201 архітектурне проектування та
внутрішній інтер’єр
Примітка: ДВВ(1) — додаткове вступне випробування — складають абітурієнти, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»,
здобутого за іншою спеціальністю.
Програми з додаткового вступного випробування та інших вступних випробувань будуть розміщені на офіційному сайті університету
в квітні 2017 року (http://hnpu.edu.ua вкладка «Абітурієнту»).
Розмір плати за навчання у 2017–2018 навчальному році на денній формі становить 11000 грн/рік, на заочній формі навчання —
9900 грн/рік.
Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ХНПУ імені Г.С. Сковороди, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі неповної, базової та повної вищої освіти та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план,
для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю та формою навчання для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:
Навчання без відриву від виЕтапи вступної кампанії
Денна форма навчання
робництва
Початок прийому заяв та документів
12 липня 2017 року
12 липня 2017 року
о 12.00 годині 10 серпня 2017
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випро- о 18.00 годині 24 липня 2017
бування, що проводить університет
року
року
Строки проведення університетом фахових вступних випробувань та творчих конкурсів 25 – 31 липня 2017 року
11 серпня – 19 серпня 2017 року
о 12.00 годині 2 серпня 2017
о 12.00 годині 21 серпня 2017
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
року
року
за державним замовленням не за державним замовленням –
23 серпня 2017 року;
пізніше 5 серпня 2017 року;
Терміни зарахування вступників
за кошти фізичних та юридичних за кошти фізичних та юридичних
осіб** – не пізніше 23 серпня
осіб** – не пізніше 26 серпня
2017 року
2017 року
014 Середня освіта
(Інформатика)

** Вступники, які отримали рекомендації про зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, але з поважних причин не виконали вимоги до зарахування на відповідні місця, зараховуються не пізніше 30 вересня 2017 року.

3. СТУПІНЬ «МАГІСТР» ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ (для вступників на основі базової вищої, повної вищої освіти з терміном навчання 1,5 роки)
На навчання для здобуття ступеня «магістр» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Особи,
які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних
осіб. Конкурсний відбір та зарахування осіб при прийомі на денну та заочну форми навчання для здобуття ступеня магістра (на основі базової та повної вищої
освіти) за спорідненою спеціальністю здійснюється за загальним рейтингом, який складається з суми результату фахового випробування, вступного
іспиту з іноземної мови та середнього бала відповідного диплома.
Особа може вступити до університету для здобуття ступеня «магістр» на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,
здобутого за іншою спеціальністю або напрямом підготовки («перехресний вступ»), за умови успішного проходження додаткових вступних
випробувань (оцінювання здійснюються за принципом «зараховано» / «не зараховано»). Вступники, які успішно пройшли додаткове випробування,
допускаються до фахового випробування та вступного іспиту з іноземної мови. Конкурсний відбір та зарахування таких осіб при прийомі на денну та заочну
форми навчання здійснюється за загальним рейтингом, який складається з суми результату фахового випробування, вступного іспиту з іноземної мови та
середнього бала відповідного диплома.
Конкурсний відбір та зарахування осіб при прийомі на денну та заочну форми навчання для здобуття ступеня магістра (на основі базової та повної
вищої освіти) за спеціальністю 081 «Право» здійснюється з урахуванням балів єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційнотехнологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до встановленого Правилами порядку, що має такі складові: тест з права;
тест загальної навчальної правничої компетентності; тест з іноземної мови.
Продовження навчання; отримання другої вищої освіти за іншою спеціальністю при «перехресному вступі»
Фахове випробування,
Споріднені напрями ступеня бакалавра,
споріднені спеціальності
іспит з іноземної мови.
Код та назва спеціальності
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (код, назва)
Додаткове вступне випробування (ДВВ(2))
ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ФАКУЛЬТЕТАХ ЗА ТАКИМИ АДРЕСАМИ:
Факультет ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (пров. Фанінський, 3; тел. 702-66-21)
Теорія та технології дошкільної освіти; Іноземна мова.
6.010101 дошкільна освіта; 7.01010101 дошкільна освіта
012 Дошкільна освіта
ДВВ: дошкільна педагогіка та психологія
Факультет ІСТОРИЧНИЙ (вул. Алчевських (вул. Артема), 29; тел. 700-48-01)
Історія та методика викладання історії; Іноземна мова.
6.020302 історія; 7.02030201 історія
014 Середня освіта (Історія)
ДВВ: з історії
Факультет МИСТЕЦТВ (пров. Фанінський, 3; тел. 702-15-26)
6.020202 хореографія; 7.02020201 хореографія
Хореографія; Іноземна мова. ДВВ: практика з хореографії
024 Хореографія
6.020204 музичне мистецтво; 7.02020401 музичне
014 Середня освіта (Музичне
Музика; Іноземна мова. ДВВ: з музики
мистецтво
мистецтво)
Факультет ЕКОНОМІЧНИЙ (вул. Алчевських (вул. Артема), 29; тел. 700-35-20)
6.030501 економічна теорія; 6.030502 економічна кібернетика; 6.030503 міжнародна економіка; 6.030504 економіка
підприємства; 6.030505 управління персоналом та еконоЕкономічна теорія; Іноземна мова. ДВВ: політекономія
051 Економіка
міка праці; 6.030506 прикладна статистика; 6.030507 маркетинг; 6.030508 фінанси і кредит; 6.030509 облік і аудит;
6.030601 менеджмент; 7.03050101 економічна теорія
Факультет ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-41-04)
Педагогіка початкової освіти; Іноземна мова. ДВВ:
6.010102 початкова освіта; 7.01010201 початкова освіта
013 Початкова освіта
з педагогіки та психології
Факультет ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-61-38)
Англійська філологія; Практичний курс англійської мови.
014 Середня освіта (Англійська 6.020303 філологія (мова і література (англійська));
7.02030302 мова і література (англійська)
ДВВ: з англійської мови та методики її викладання
мова і література)
6.020303 філологія (мова і література (німецька));
Німецька філологія; Практичний курс німецької мови.
014 Середня освіта (Німецька
7.02030302 мова і література (німецька)
ДВВ: з німецької мови та методики її викладання
мова і література)
Французька філологія; Практичний курс французької
014 Середня освіта (Французька 6.020303 філологія (мова і література (французька));
7.02030302 мова і література (французька)
мови. ДВВ: з французької мови та методики її викладання
мова і література)
Факультет ПРИРОДНИЧИЙ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 67-69-92)
Біологія та методика викладання біології; Іноземна мова.
6.040102 біологія; 7.04010201 біологія
014 Середня освіта (Біологія)
ДВВ: з біології
6.040102 біологія; 7.04010201 біологія
Біологія; Іноземна мова. ДВВ: з біології
091 Біологія
Факультет СЛАВІСТИКИ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-48-03)
Російська мова та світова література з методикою їхнього
014 Середня освіта (Російська 6.020303 філологія (мова і література (російська));
навчання; Практичний курс з іноземної мови. ДВВ:
7.02030302 мова і література (російська)
мова і література)
російська мова та світова література

Факультет ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІОЛОГІЇ (пров. Фанінський, 3; тел. 701-04-64)
6.030102 психологія; 7.03010201 психологія
Психологія; Іноземна мова. ДВВ: основи психології
6.030101 соціологія; 7.03010101 соціологія
Соціологія; Іноземна мова. ДВВ: основи соціології
6.010106 соціальна педагогіка; 7.01010601 соціальна
Соціальна робота; Іноземна мова. ДВВ: основи соціальної
педагогіка
роботи
Факультет УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ім. Г.Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА
(вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-11-74, 68-02-23)
Українська мова та література з методикою їхнього ви014 Середня освіта (Українська 6.020303 філологія (українська мова і література);
кладання; Іноземна мова. ДВВ: українознавство
7.02030301 українська мова і література
мова і література)
Українська мова та література з методикою їхнього ви035 Філологія (Українська мова 6.020303 філологія (українська мова і література);
кладання; Іноземна мова. ДВВ: українознавство
7.02030301 українська мова і література
і література)
Факультет ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 67-53-58)
6.040201 математика; 6.040301 прикладна математика;
Математика та методика її викладання; Іноземна мова.
014 Середня освіта (Математика)
7.04020101 математика
ДВВ: елементарна математика
6.040202 механіка; 6.040203 фізика; 6.040204 прикладна Фізика та методика її викладання; Іноземна мова. ДВВ:
014 Середня освіта (Фізика)
фізика; 6.040206 астрономія; 7.04020301 фізика
основи фізики
6.040302 інформатика; 6.050101 комп’ютерні науки;
Інформатика та методика її викладання; Іноземна мова.
014 Середня освіта (Інформа6.170101 безпека інформаційних і комунікаційних систем;
ДВВ: програмування
тика)
7.04030201 Інформатика
Факультет ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-06-13)
6.010201 фізичне виховання; 6.010202 спорт; 6.010203
Теорія та методика фізичного виховання; Іноземна мова.
014 Середня освіта (Фізична
здоров’я людини; 7.01020101 фізичне виховання
ДВВ: теорія та методика фізичного виховання школярів
культура)
6.010201 фізичне виховання; 6.010202 спорт; 6.010203
Теорія та методика спортивного тренування; Іноземна
017 Фізична культура і спорт
здоров’я людини; 7.01020101 фізичне виховання
мова. ДВВ: теорія та методика підготовки спортсменів
053 Психологія
054 Соціологія
231 Соціальна робота

Факультет ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНИЙ (пров. Фанінський, 3; тел. 701-04-95)
6.020205 образотворче мистецтво; 6.020206 реставрація
творів мистецтва; 6.020207 дизайн; 6.020208 декоративно- Теорія та практика образотворчого мистецтва (малюнок,
014 Середня освіта (Образотворприкладне мистецтво; 6.051601 технологія та дизайн
тест); Іноземна мова. ДВВ: теорія образотворчого
че мистецтво)
текстильних матеріалів; 6.060102 архітектура; 7.02020501 мистецтва (тест)
образотворче мистецтво
Факультет ЮРИДИЧНИЙ (вул. Чернишевська, 60; тел. 700-35-28)
Єдине фахове вступне випробування з використанням
081 Право
організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО
(2)
Примітка: ДВВ — додаткове вступне випробування — складають абітурієнти, які в дипломі про базову або повну вищу освіту мають іншу спеціальність.
Програми з додаткового вступного випробування, фахового вступного випробування та іноземної мови будуть розміщені на офіційному
сайті університету в квітні 2017 року (http://hnpu.edu.ua вкладка «Абітурієнту»).
Розмір плати за навчання у 2017–2018 навчальному році на денній формі становить 13200 грн/рік, на заочній формі навчання —
12100 грн/рік.
Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ХНПУ імені Г.С. Сковороди, конкурсний відбір та зарахування на
навчання вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття
ступеня магістра проводиться в такі строки:
Навчання без відриву
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
від виробництва
Початок прийому заяв та документів
17 липня 2017 року
17 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові
10 серпня 2017 року
10 серпня 2017 року
вступні випробування, що проводить університет
Строки проведення університетом фахових вступних випробувань та творчих
11 серпня — 19 серпня
11 серпня — 19 серпня 2017 року
конкурсів*
2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
21 серпня 2017 року
21 серпня 2017 року
за державним замовленням — 26 серпня за кошти фізичних
2017 року; за кошти фізичних та юридичних та юридичних осіб* —
Терміни зарахування вступників
не пізніше 30 серпня 2017 року
осіб** — не пізніше 30 серпня 2017 року
* Проведення університетом фахових вступних випробувань та творчих конкурсів буде відбуватися в залежності від формування/наповнення груп.
** Вступники, які отримали рекомендації про зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, але з поважних причин не виконали вимоги до
зарахування на відповідні місця, зараховуються не пізніше 30 вересня 2017 року.

До ЗАЯВИ, встановленої форми, на ім’я ректора університету додаються документи:
6. 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
7.	документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності) – оригінали пред’являються особисто, 2 (дві) копії подаються до приймальної комісії;
8. копія ідентифікаційного коду;
9. копія свідоцтва про шлюб (якщо прізвище в документі, що посвідчує особу, відрізняється від прізвища в документі про освіту);
10. 2 паперові папки та 3 конверти з марками по Україні.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

1.	документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (атестат, диплом), і додаток до нього – оригінал та копія;
2.	сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), виданий Українським
центром оцінювання якості освіти у 2016 та 2017 році, – оригінал та копія (додатково роздруковується інформаційна картка з результатами ЗНО);
3. документ, що посвідчує особу, – оригінал пред’являється особисто, копія подається до приймальної комісії;
4. військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних – оригінал пред’являється особисто, копія подається до приймальної комісії;
5.	медична довідка за формою 086-о або її копія (оскільки університет належить до тих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей,
які потребують обов’язкового професійно-медичного огляду);

З усіх питань щодо вступу у 2017 році звертайтеся до ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ХНПУ імені Г.С. Сковороди:
61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2 (станція метро «Студентська»), кімн. 110-А, тел. (0572) 68-14-34.
Інформація приймальної комісії щодо вступу до університету розміщена на сайті за адресою http://hnpu.edu.ua (вкладка «Абітурієнту»).
Консультаційний центр для школярів, що готує до вступу до університету: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2 (станція метро “Студентська”),
E-mail: priimalna@hnpu.edu.ua.
кімн. 230-А, тел. (0572) 68-11-69.
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ:

Український центр оцінювання якості освіти – http://testportal.gov.ua
Інформаційна система «Конкурс» – http://www.vstup.info
Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти – http://zno-kharkiv.org.ua
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Художньо-графічний факультет

акультет створено в 1990 р. За цей час підготовлено близько
3000 дипломованих спеціалістів, які гідно представляють
свою alma mater у галузі живопису, малюнку, графіки, батику, українського розпису, кераміки, дизайну, моделювання одягу, килимарства, аплікації, художньої вишивки, різьблення по дереву тощо.
Підготовку фахівців здійснюють три кафедри: образо
творчого мистецтва, українського декоративно-прикладного мистецтва та графіки, дизайну, які забезпечують — поєднання теорії з практичною творчою діяльністю,
педагогічною, виробничою та пленерною практиками під
керівництвом досвідчених педагогів, що дозволяє студентам стати справжніми фахівцями.
Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями:
• 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (з поглибленим вивченням дисциплін таких напрямків: графічне
мистецтво (реклама), поліграфічне мистецтво, дизайн

Факультет славістики

середовища, художні промисли) за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр». По закінченню студенти отримують кваліфікацію «учитель образотворчого
мистецтва», «викладач образотворчого мистецтва»
відповідно.
• 022 Дизайн (з додатковими напрямками: моделювання
та художнє оздоблення одягу, дизайн текстилю) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». По закінченню
студенти отримують кваліфікацію «дизайнер» (без кваліфікації «учитель»).
Студенти факультету беруть участь у міських та міжнародних заходах, конкурсах, фестивалях, та постійно виборюють призові місця. Роботами наших студентів прикрашені приміщення чисельних університетських корпусів,
що надає їм вишуканості й стилю.
E-mail: faculty-arts-graphics@hnpu.edu.ua.
І.О. Малиніна, декан

Гідна освіта, висока наука, яскраве майбутнє!
Це девіз кожного студента одного з найстаріших факультетів університету. З цього навчального року факультет
розширює перелік підготовки фахівців-філологів. До російської, англійської, польської додаються чеська, словенська
мови.
Якщо ти прагнеш отримати якісну філологічну освіту,
стати під керівництвом досвідчених викладачів, серед яких
відомі далеко за межами України вчені-філологи, справжнім
фахівцем, тоді, не роздумуючи, прямуй на наш факультет!
Тут створено всі умови для всебічного розвитку майбутнього вчителя: ти будеш опановувати російську та іноземні мови, світову літературу із застосуванням сучасних
методик та інноваційних технологій. Після отримання
диплома бакалавра середньої освіти зможеш навчатися
в магістратурі, а потім продовжити наукові дослідження
в аспірантурі.

Факультет іноземної філології

Н

аш факультет — це володiння двома iноземними мовами (серед них 5 європейських: англiйська,
нiмецька, французька, iспанська, iталiйська — i 5 схiдних: японська, китайська, турецька, iврит, перська); престижна спецiальнiсть, яка надасть можливiсть працювати викладачами та перекладачами в Українi та за кордоном; мовнi центри (китайський,
японський, iзраїльський, турецький, перський) та спiвпраця з Британською
Радою, Домом Нюрнберга та Французьким Альянсом; цiкава мовна
практика в країнах мов, що вивчаються, завдяки якiй можна пiдвищити
рiвень володiння мовою; мiжнароднi контакти; стажування
в iнших країнах, знайомство з традицiями, звичаями, iсторiєю
рiзних народiв; висококвалiфiкованi викладачi, багато
з яких пройшли стажування в країнах мов, що вивчаються, а також викладачi-носiї мови; студентська наукова дiяльнiсть, участь в унiверситетських, мiських,
всеукраїнських i мiжнародних конференцiях,
конкурсах, олiмпiадах; можливiсть навчатися
в магiстратурi та аспiрантурi; участь у студентському самоврядуваннi; цiкаве дозвiлля;
клуби за iнтересами та спортивнi секцiї;
завдяки володiнню iноземними мовами — конкурентоспроможнiсть на
ринку працi, упевненiсть у завтрашньому днi.
Пізнавайте багатомовний світ!
E-mail: faculty-foreignphilology@hnpu.edu.ua.
Н.В. Тучина, декан

Навчання
впродовж
усього життя

Т.П. Стаканкова, декан

Український мовно-літературний факультет
імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка

У

країнський мовно-літературний факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка
сьогодні — це:
високоякісна підготовка вчителя-філолога з ґрунтовними знаннями
з української, англійської, німецької, польської, португальської
мов; опанування сучасними літературознавчими методиками
вивчення українського та світового літературного процесу,
культури європейських країн, фольклору та етнографії
України; занурення в тонкощі сучасного мистецького
світу; естетичний та духовний розвиток; уміння влучно
та вишукано висловлювати свої думки; оволодіння сучасними комунікативними технологіями
та підготовка до роботи в редакціях та видавництвах; міцні традиції та дружний колектив;
реалізація творчого потенціалу в гуртках,
клубах і студіях; можливість розвинути
лідерські якості; успадкування найкращих традицій одного з визнаних в освітянському просторі педагогічних університетів; активне входження до
складу сучасної національної та
світової еліти.
E-mail: faculty-ukrainian@hnpu.
edu.ua.

Адреса
приймальної
комісії:

61168, м. Харків,
вул. Валентинівська (Блюхера), 2,
кімн. 110–111-А (ст. м. «Студентська»),
тел. 68-14-34.

К.Ю. Голобородько, декан

Факультет
початкового
навчання

Адреса підготовчих курсів:

61168, м. Харків,
вул. Валентинівська (Блюхера), 2,
кімн. 230-А
(ст. м. «Студентська»),
тел. 68-11-69.

I

нститут підвищення кваліфікації, перепідготовки
в 2017 роцi продовжує прийом
документiв на навчання до магістратури за спецiальностями: 073
«Менеджмент» (за освітніми програмами «Менеджмент органiзацiй i адміністрування» та «Управління навчальним закладом»); 053 «Психологія»;
014 «Мова та лiтература (українська, російська, англійська, німецька)», «Інформатика»,
«Історія», «Фiзичне виховання», «Математика»,
«Біологія»; 013 «Початкова освiта»; 012
«Дошкiльна освiта», 081 «Правознавство».
Навчання вiдбувається на комерційній
основі за договором із фізичними та юридичними особами в таких формах: пiдготовка
магiстра; перепiдготовка (пiдготовка магістра на основi здобутого ранiше освiтньоквалiфiкацiйного рiвня з iншої спеціальності);
пiдвищення квалiфiкацiї за всіма ліцензованими й акредитованими в університеті спеціальностями керівників, учителiв, вихователів
загальноосвітніх, позашкільних і дошкільних
навчальних закладів та викладачiв вишiв I–II
рiвня акредитації. У разі паралельного навчання студентам-контрактникам педуніверситету
надаються пільгові умови.
Документи приймаються:
— з 15 березня до 15 вересня на спеціальність 073 «Менеджмент» (за освітніми програмами
«Менеджмент органiзацiй i адміністрування» та
«Управління навчальним закладом»);
— з 15 серпня до 15 вересня на спеціальності
• 053 «Психологія»;
• 014 «Мова та лiтература (українська, російська, англійська, німецька)», «Інформатика»,
«Історія», «Фiзичне виховання», «Мате
матика», «Біологія»;
• 013 «Початкова освiта»;
• 012 «Дошкiльна освiта»,
• 081 «Правознавство»;
— упродовж навчального року — на
пiдвищення квалiфiкацiї.
Вступне випробування за окремим графіком
(з 15 вересня).
Адреса: 61 168, м. Харків, вул. Валентинівська,
2, (ст. м. «Студентська»), Педуніверситет, Інститут
підвищення кваліфікації, перепідготовки, корпус В,
кімната № 211.
Тел.: 68–48–35 (приймальна комісія), 68–02–92
(директор ІПКП).
E-mail: faculty-post-graduate@hnpu.edu.ua.
Р.I. Черновол-Ткаченко, директор IПКП

Головний редактор:
Iрина Бикова

Спеціальність «російська мова і література» можна отримати за заочною формою навчання.
У тебе буде можливість розвинути свої творчі здібності
в різноманітних художніх колективах.
Успішне закінчення факультету славістики надасть тобі
можливість бути конкурентноспроможним в умовах
сучасної освіти не тільки в Україні, але й далеко за її межами.
Факультет пишається своїми випускниками, які стали
не тільки визнаними майстрами вчительської справи, але
й відомими поетами, письменниками, журналістами, перекладачами, кореспондентами.
Факультет славістики —
твій стартовий майданчик у майбутнє.
Скористайся своїм шансом!
E-mail: faculty-slavonic@hnpu.edu.ua.

Редактор:
Юлія Лебеденко
Дизайн, верстка:
Василь Березовський
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Економічний факультет

Д

руже! Хочеш отримати якісну сучасну, актуальну освіту?
1. Мати бажання навчатись;
Хочеш бути конкурентоспроможним на ринку праці? Хочеш
2. Сертифікати: 1 Українська мова та література
отримати диплом економіста, викладача, магістра економіки? —
2. Історія України
Економічний факультет ХНПУ імені Г.С. Сковороди запрошує тебе
3. Математика або іноземна мова
на навчання.
Приходь на знайомство з факультетом: м. Харків,
Окрім можливості якісно оволодіти економічними знаннями, вул. Алчевських, 29 (вул. Артема), каб. 102.
ти матимеш змогу отримати додаткові компетентності з іноземТелефонуй: (057) 700–35–20, (066) 731–99–55, (095) 398–83-05,
них мов, права, фінансів та бухгалтерського обліку. Відомості (093) 28–29–127
про всі ці знання й компетенції будуть підтверджені офіційними
Пиши на електронну пошту: faculty-economy@hnpu. edu.ua.
документами.
Заходь у групу в VK: http://vk.com/club.spilka. econom.
Д.О. Гончаров, декан
Для вступу необхідно:

Факультет психології і соціології
Факультет психології і соціології — це спеціальності ХХІ ст. (психологія, соціальна
робота, соціологія); колектив досвідчених викладачів випускаючих кафедр
(11 докторів наук та 30 кандидатів наук); студентські лабораторії: соціологічна та
психологічна «Пізнай себе»; дієве студентське самоврядування; творчі групи та
колективи: від команди КВК до студентського волонтерського загону «Милосердя»;
участь та перемоги студентів у Всеукраїнських олімпіадах з психології, політології,
соціології та соціальної педагогіки; можливість працевлаштування на таких посадах, як соціолог, соціальний працівник, практичний психолог у навчально-виховних
закладах, викладач освітніх закладів різних рівнів, співробітник психологічних, соціологічних, науково-дослідницьких, науково-методичних установ.
Ми запрошуємо на наш факультет тих,
хто прагне стати справжнім фахівцем!
E-mail: faculty-psychology-sociology@hnpu.edu.ua.
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Т.О. Довженко, декан

Факультет мистецтв

а факультеті мистецтв навчальний процес побудований на індивідуальному підході до студентів та
використанні найбільш ефективних сучасних освітніх
технологій. Студенти беруть участь у концертній, культурно-виховній та науково-методичній діяльності університету. Практика в школах, коледжах і ВНЗ дає можливість
студентам відпрацьовувати професійні знання та навички. Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями
«Музичне мистецтво» та «Хореографія» на кафедрах:
музично-інструментальної підготовки; теорії і методики
мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки;
вокальної культури та сценічної майстерності; хореографії.
Справжніми творчими лабораторіями є художні колекІ.Д. Денисенко, декан тиви: лауреати конкурсів національного та міжнародно-

Газета зареєстрована в управлiннi
з преси Харкiвської обласної
адмiнiстрацiї. Свiдоцтво

и любите дітей, педагогіку та
психологію, ви творчі та креативні — тоді чекаємо вас на факультеті
початкового навчання.
Кваліфікований професорськовикладацький склад 4 кафедр факультету
(теорії і методики професійної освіти, природничо-математичних дисциплін, теорія
і методика викладання філологічних дисциплін у початковій школі, кафедра філософськопсихологічної антропології) забезпечить якісну
підготовку за напрямом «Початкова освіта» за
освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр
за денною та заочною формою навчання.
Після закінчення факультету ви зможете працювати: учителем початкових класів, групи продовженого дня; педагогом-організатором; матимете право:
викладати англійську мову та інформатику в початковій
школі; матимете змогу: займатися приватною педагогічною діяльністю (бути репетитором і гувернером).
Перспективи: можливість опанувати кілька іноземних мов, вступ до аспірантури, отримати подвійний
диплом, а випускники магістратури — працювати
у ВНЗ.
Ми навчимо вас: співати, танцювати, каліграфічно писати, вміло рахувати, артистично декламувати,
конструктивно організовувати навчальний процес.
Ви опануєте традиційні методики навчання молодших
школярів, а також познайомитеся з авторськими методиками навчання читання, з особливостями навчання
письма ліворуких дітей, з основами розвивального
навчання, з роботою в школах науково-педагогічного проекту «Інтелект України», зі специфікою роботи
в умовах інклюзії. Вас чекає цікаве студентське
життя!
E-mail: faculty-primary@hnpu.edu.ua.

Рукописи та листи не рецензу
ються, не повертаються. Думки
авторiв можуть не співпадати
з думкою редакцiї.

го рівнів: камерний хор «Ювента», жіночий хор «Anima»,
оркестр народних інструментів, ансамблі акордеоністів
«Доміно», гітаристів «Тредо», народних інструментів
«Гротеск», народного танцю «Зорицвіт», бального танцю.
На базі ф-ту проводяться: Міжнародні конкурси «АртДомінанта» і «Fortissimo», Чемпіонат України з бальних
танців серед студентів, Міжнародна науково-практична
конференція «Час мистецької освіти». Випускники ф-ту
зможуть будувати свою кар’єру в освітніх і мистецьких
закладах усіх рівнів акредитації.
Наші сайти: http://www. art. kh. ua,
https://vk. com/art_hnpu
E-mail: faculty-arts@hnpu.edu.ua.

E-mail редакції:
uchitel_hnpu@ukr.net
Видається українською
та росiйською мовами

А.В. Соколова, декан
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