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Будуємо майБутнє Разом!
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 І було відкрито Харківський імператорський університет, в якому чільне місце посів педагогічний інститут.

Відтоді й до сьогодні університет 
виконує головне призначення: здій-
снює підготовку національно свідомих 
громадян, патріотів і справжніх профе-
сіоналів, залишається осередком кла-
сичної педагогічної освіти. Університет 
пишається своїми випускниками 
й вихованцями. Він подарував націо-
нальній і світовій культурі відомих уче-
них, письменників, наукових і громад-
ських діячів, музикантів, художників, 
видатних спортсменів, олімпійських 
чемпіонів. І сьогодні вони працюють 
в Адміністрації Президента України, 
у Верховній раді, очолюють департа-
менти освіти, школи, інститути, кафе-
дри по всій країні та за її межами.

Підготовку фахівців за навчальними 
програмами бакалавра, спеціаліста та 
магістра здійснюють 14 факультетів, 
на яких студенти з України та інших 
країн навчаються за 24 бакалаврськи-
ми напрямами та 24 спеціальностями, 
серед яких 22 — магістерського рівня. 
За роки свого існування університет 
підготував понад 220 тисяч високо-
професійних фахівців. Близько 100 
тисяч педагогів за цей час підвищи-
ли кваліфікацію. Начальний процес 
забезпечує професорсько-викладаць-
кий склад чисельністю понад 700 док-
торів філософії і докторів наук. Це — 
досвідчені педагоги, мудрі наставники, 
талановиті вчені. Багато з них створи-

ли наукові школи, які є золотим фон-
дом університету.

Фахова підготовка, демократичний 
устрій життя студентів університету 
поєднується зі всебічним розвитком 
особистості. Саме на це спрямовано 
роботу Спілки студентів та молоді, 
яка має широкі права щодо органі-
зації навчання і побуту студентської 
молоді, її дозвілля, участі у громад-
ському житті, аматорській творчос-
ті, спортивних заходах. Майбутніх 
студентів очікують бібліотека і музеї, 
ботанічний сад, культурні центри іно-
земних держав, лабораторії і затиш-
ні читальні зали, комп’ютерні класи, 
спортивні майданчики… Кожен, хто 

бачить себе учителем, не тільки вільно 
оволодіє принаймні однією іноземною 
мовою, але й зможе отримати другий 
диплом європейського університету, 
взяти участь у роботі творчих колекти-
вів, театру мод, проблемних наукових 
груп, відвідати археологічну або етно-
графічну експедицію та багато іншого.

За роки незалежності в  Україні 
визначено нові пріоритети розвитку 
освіти і  науки, актуальними стають 
завдання підготовки нової генерації 
учителів, які добре володіють сучасни-
ми педагогічними та інформаційними 
технологіями, знають іноземні мови.

Ми завжди з радістю запрошуємо 
приєднатися до лав наших студентів 

тих, хто вирішив поєднати свою долю 
із професією вчителя  — найблаго-
роднішою у  світі. Саме молоді вчи-
телі, висококваліфіковані освітяни 
в сучасних умовах є мобільною, дієвою 

частиною суспільства, найбільш схиль-
ною сприймати зміни та брати в них 
активну участь.

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

укРаїнський мовно-лiтеРатуРний факультет  
iменi Г.ф. квiтки-основ’яненка

Український мовно-лiтературний факультет iменi 
Г.Ф. Квiтки-Основ’яненка сьогоднi — це: високоякiсна 

пiдготовка вчителя-фiлолога з  ґрунтовними зна-
ннями з  української, англiйської, нiмецької, поль-
ської, португальської мов; опанування сучасними 
лiтературознавчими методиками та вивчення укра-
їнського та свiтового лiтературного процесу, культури 
європейських країн, фольклору та етнографiї України; 
занурення в тонкощi сучасного мистецького свiту; есте-
тичний та духовний розвиток; умiння влучно та вишука-
но висловлювати свої думки; оволодiння сучасними 

комунiкативними технологiями та пiдготовка до роботи 
в редакцiях та видавництвах; мiцнi традицiї та дружний 
колектив; реалiзацiя творчого потенцiалу в гуртках, клубах 
i студiях; можливiсть розвинути лiдерськi якостi студента-
сковородинiвця в  складi спiлки молодi; успадкування 
найкращих традицiй одного з визнаних в освiтянському 
просторi педагогiчних унiверситетiв; активне входження 
до складу сучасної нацiональної та свiтової елiти.

Ласкаво запрошуємо на наш факультет!
К.Ю. Голобородько, декан

економічний факультет

Економічний факультет запрошує 
на навчання! 

Розмаїття спеціалізацій (правознав-
ство, англійська мова, облік і аудит, 
екологія, фінанси та митна справа) 
дадуть змогу стати сучасними фахівцями, 
які так затребувані сьогодні! Економічний 
факультет надає можливість отримати 
високу теоретичну підготовку, пройти 
наукову та навчально-педагогічну прак-
тики, здобути навички у відкритті власної 
справи й реалізації бізнес-ідей, стати висо-
кокваліфікованим бакалавром і магістром.

Для вступу необхідно:
1. Мати бажання навчатись.
2. Сертифікати: Українська мова та 

література; Історія України; Математика, 
або географія, або іноземна мова.

Студенти економфаку щорічно 
беруть активну участь у роботі студент-
ського наукового товариства та всеу-
країнських конкурсах студентських 
наукових робіт.

Якщо ви мрієте опанувати всі 
тонкощі економічної науки та забез-
печити своє майбутнє, ми з радістю 

приймемо вас до нашої студентської 
родини!

Приходьте на знайомство з факуль-
тетом: м. Харків вул. Алчевських, 29 
(вул. Артема), ауд. 102.

Телефонуйте: (057) 700–35-20, 
(066) 731–99-55, (095) 398–83-05, (093) 
28–29-1-27, (067) 951–23-20.

Пишіть на електронну пошту: 
faculy-economy@hppu. ua

Заходьте в  групу в VK: http://vk. 
com/club. spilka. econom.

Д.О. Гончаров, декан

факультет славістики
Гiдна освiта, висока наука, яскраве майбутнє! Це девiз 

кожного студента одного з найстарiших факультетiв 
унiверситету.

Факультет разом з російською та англійською мова-
ми розпочав підготовку фахівців з польської, чеської, 
словенської мов. 

Якщо ти прагнеш отримати якiсну фiлологiчну освiту, стати 
справжнiм фахiвцем пiд керiвництвом досвiдчених викладачiв, 
серед яких вiдомi далеко за межами України вченi-фiлологи — 
професори Степанченко  I.I., Гулак  А.Т., Андрущенко  О.А., 
Скоробогатова О.О., Гармаш Л.В.— прямуй на наш факуль-
тет, де створено всi умови для всебiчного розвитку майбут-
нього вчителя. Ти будеш опановувати росiйську та іноземні 
мови, свiтову лiтературу з використанням прогресивних 
методик та технiчних засобiв навчання, зможеш навчатися 
в магiстратурi, а потiм продовжити науковi дослiдження 
в аспiрантурi та докторантурi. Свої творчi здiбностi ти змо-
жеш розвинути в рiзноманiтних художнiх колективах.

Наш факультет надасть тобi можливiсть бути конку-
рентоспроможним в умовах сучасної освiти не тiльки 
в Українi, але й далеко за її межами.

Спеціальність «російська мова і література» можна 
отримати на заочній формі навчання.

Факультет пишається своїми випускниками, якi стали 
не тiльки визнаними майстрами вчительської справи, 
але й вiдомими поетами, письменниками, журналiстами, 
перекладачами, корреспондентами, а випускник факуль-
тету Б. Ложкін очолив Адміністрацію Президента України. 
Факультет славістики — твiй стартовий майданчик у май-
бутнє. Скористайся своїм шансом!

Т.П. Стаканкова, декан

iстоРичний факультет
«Iсторiя — вчителька життя». Девiз iсторичного 

факультету ХНПУ iменi Г.С.  Сковороди закликає 
студентiв до навчання, отримання нових знань, 
пошуку iстини. Iсторична освiта значно розширює 
кругозiр молодої людини, додає вмiння аргументо-
вано вiдстоювати свої погляди, бути толерантним 
до iдеологiчних опонентiв, цiнувати час i пишатися 
своєю iсторiєю. Студенти iсторичного факультету 
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 у майбутнiх iсторикiв вогонь пошу-
ку iсторичних реалiй. Лiтня праця в оздоровчих 
таборах i практика у школах дозволяє пiдтвердити, 
що нашi студенти прийшли до педагогiчного вузу 
за покликом душi.

Студентське життя різноманітне та насичене. 
Численнi колективи унiверситету й  факультету, 
творчi конкурси та концерти дозволять кожному 
вiдчути себе талановитою зiркою. Отже, iсторична 
освiта є унiверсальною, конкурентоздатною в сучас-
ному вимiрi. Iсторик — це професiя майбутнього!

З 2002 р. історичний факультет входить до скла-
ду Інституту Українського козацтва, традиційними 
заходами якого є посвята в козаки, спортивні зма-
гання на Кубок отамана, майстер-класи з писан-
карства, волонтерські уроки «Козацька слава» та 
пізнавальні екскурсії.

С.В. Бережна, декан

ЮРидичний факультет

Факультет створений у 1994 р., а в 2010 р. отримав нову 
ліцензію та сертифікат на підготовку бакалаврів, спеціаліс-

тів та магістрів у галузі знань 0304 «право» до 2020 р. Підготовку 
фахівців забезпечують 63 викладача, у тому числі 7 докторів 
наук, професорів, академіків і 45 кандидатів наук, доцентів.

Денна форма навчання передбачає: за 4 роки — отри-
мання кваліфікації «бакалавр права» з відповідним держав-
ним дипломом, за 1 рік — кваліфікації «юрист» з дипломом 
спеціаліста або магістра права.

Заочна форма навчання передбачає аналогічний поря-
док вступу для абітурієнтів без вищої освіти, а для тих, хто 
уже має вищу освіту, за 3 роки — отримання кваліфікації 
«юрист» з дипломом спеціаліста про перепідготовку.

Випускники факультету працевлаштовуються в право-
охоронних і судових органах, прокуратурах, нотаріаті, дер-
жавних податкових службах, мають можливість навчатися 
в аспірантурі й докторантурі (40 випускників захистили 
кандидатські дисертації).

Після ІІ курсу студенти-правознавці проходять ознайом-
чу практику в правоохоронних органах. На ІV курсі сту-
денти мають можливість пройти виробничу практику, що 
триває 10 тижнів, у правоохоронних органах і виконавчій 
службі. На V курсі спеціалісти мають 4-тижневу виробничу 
практику та 3-тижневу науково-дослідницьку практику, 
під час якої збирають матеріали для магістерської роботи.

В.О. Процевський, декан

факультет іноземної філолоГії

Наш факультет — це володiння двома iноземними мова-
ми (серед них 5 європейських: англiйська, нiмецька, 

французька, iспанська, iталiйська — i 5 схiдних: япон-
ська, китайська, турецька, iврит, перська); престижна 
спецiальнiсть, яка надасть можливiсть працювати викла-
дачами 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; сту-
дентська наукова дiяльнiсть, участь в унiверситетських, 
мiських, всеукраїнських i мiжнародних конференцiях, кон-
курсах, 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!
Н.В. Тучина, декан

Ректор І. Прокопенко та перший проректор О. Андрущенко 
з керівним складом Спілки студентів ун-ту

На філологічних ф-тах ун-ту вивчається 15 мов

Перші кроки майбутніх науковців природничого ф-ту
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ХаРківський наЦіональний ПедаГоГічний унівеРситет імені Г.с. сковоРоди

оГолошує ПРийом аБітуРієнтів на денну та заочну фоРми навчання на 2016–2017 навчальний Рік  
для отРимання стуПенів «БакалавР», «маГістР» та освітньо-кваліфікаЦійноГо Рівня «сПеЦіаліст»

Університет має ІV рівень акредитації та готує професіоналів з повною вищою освітою. Термін навчання на денній і заочній формі: ступінь бакалавра — 4 роки; рівень спеціаліста на базі ступеня бакалавра — 1 рік, ступінь магістра на базі ступеня бакалавра — 2 роки.

стуПінь «БакалавР» денної та заочної фоРм навчання
На навчання для здобуття ступеня «БАКАЛАВР» приймаються особи з повною загальною середньою освітою. Вступники на денну та заочну форми навчання 

зараховуються на підставі конкурсного відбору. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти 
з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів), бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення) та середнього бала документа (додатка 
до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти, сума яких становить 0,95. Додаткові бали нараховуються призерам IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої 
академії наук України. Додатково нараховуються бали лише за однією з перелічених вище підстав. Ваговий коефіцієнт на додатковий бал дорівнює 0,05.

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, які бажають взяти участь 
у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі в конкурсі й зарахування, визначених Умовами прийому та Правилами 
прийому до університету, подають заяву тільки в електронній формі. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті 
за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua. Абітурієнти можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей, на які передбачено прийом 
за кошти державного бюджету. Подання заяв в електронній формі на спеціальності, на які не передбачено прийом за кошти державного бюджету, не 
обмежується.

для встуПників на основі Повної заГальної сеРедньої освіти, 1 курс з терміном навчання 4 роки

Код та назва  
спеціальності

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Ва
га

 п
ре

дм
ет

ів
 

се
рт

иф
ік

ат
у З

НО

Ва
га

 а
те

ст
ат

у п
ро

  
по

вн
у з

аг
ал

ьн
у 

ос
ві

ту

Мі
нім

ал
ьн

а к
іль

кіс
ть

 
ба

лів
 дл

я д
оп

ус
ку

 до
 

уч
ас

ті 
в к

он
ку

рс
но

му
 

від
бо

рі

Вартість навчання 
на 2016–2017 н. рік

(грн/рік)

Денна Заочна

Факультет ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (пров. Фанінський, 3; тел. 702–66-21)

012  
Дошкільна освіта

Українська мова та література 0,3

0,1

100

9870 7410Біологія 0,3 100
Історія України або Математика або Іноземна мова  
(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова) 0,25 100

Факультет ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-41-04)

013  
Початкова освіта

Українська мова та література 0,3

0,1

100

9870 7410Математика 0,3 100
Історія України або Біологія або Іноземна мова  
(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова) 0,25 100

Факультет ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-61-38)
014 Середня освіта 
(Англійська мова 

і література)

Українська мова та література 0,25
0,1

100
11930 8950Іноземна мова (англійська мова) 0,4 100

Історія України або Географія 0,2 100
014 Середня освіта 
(Німецька мова 

і література)

Українська мова та література 0,35
0,1

100
11930 8950Іноземна мова (англійська мова; німецька мова) 0,3 100

Історія України або Географія 0,2 100
014 Середня освіта 

(Французька мова 
і література)

Українська мова та література 0,35
0,1

100
11930 —Іноземна мова (англійська мова; французька мова) 0,3 100

Історія України або Географія 0,2 100
Факультет СЛАВІСТИКИ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-48-03)

014 Середня освіта 
(Російська мова 

і література)

Українська мова та література 0,25

0,1

100

9870 7410Іноземна мова (англійська мова; французька мова; німецька мова; 
іспанська мова; російська мова) 0,4 100

Історія України або Географія 0,2 100
Факультет УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ім. Г.Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА  

(вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2;тел. 68-11-74, 68-02-23)

014 Середня освіта 
(Українська мова 

і література)

Українська мова та література 0,4

0,1

100

9870 7410Історія України 0,25 100
Географія або Іноземна мова  
(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова) 0,2 100

035 Філологія 
(Українська мова 

і література)

Українська мова та література 0,4

0,1

100

9870 7410Історія України 0,25 100
Географія або Іноземна мова  
(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова) 0,2 100

Факультет ПРИРОДНИЧИЙ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 67-69-92)

014 Середня освіта 
(Біологія)

Українська мова та література 0,25
0,1

100
9870 7410Біологія 0,4 100

Хімія або Історія України або Географія 0,2 100

091 Біологія
Українська мова та література 0,25

0,1
100

9870 7410Біологія 0,4 100
Хімія або Історія України або Географія 0,2 100

014 Середня освіта 
(Хімія)

Українська мова та література 0,3
0,1

100
9870 —Хімія 0,3 100

Біологія або Історія України або Математика 0,25 100

014 Середня освіта 
(Здоров’я людини)

Українська мова та література 0,3
0,1

100
9870 7410Творчий конкурс (перевірка теоретичних знань; есе) 0,25 100

Біологія або Хімія або Історія України 0,3 100
Факультет ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 67-53-58)

014 Середня освіта 
(Математика)

Українська мова та література 0,2

0,1

100

9870 7410Математика 0,4 100
Фізика або Історія України або Іноземна мова  
(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова) 0,25 100

014 Середня освіта 
(Фізика)

Українська мова та література 0,2

0,1

100

9870 —Математика 0,4 100
Фізика або Історія України або Іноземна мова  
(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова) 0,25 100

014 Середня освіта 
(Інформатика)

Українська мова та література 0,25

0,1

100

9870 7410Математика 0,3 100
Історія України або Фізика або Іноземна мова  
(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова) 0,3 100

Факультет ІСТОРИЧНИЙ (вул. Алчевських (вул. Артема), 29; тел. 700-48-01)

014 Середня освіта 
(Історія)

Українська мова та література 0,25

0,1

100

9870 7410Історія України 0,4 100
Географія або Біологія або Іноземна мова  
(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова) 0,2 100

Факультет МИСТЕЦТВ (пров. Фанінський, 3; тел. 702-15-26)

014 Середня освіта 
(Хореографія)

Українська мова та література 0,3

0,1

100

9870 7410Творчий конкурс (хореографія) 0,25 100
Історія України або Іноземна мова  
(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова) 0,3 100

014 Середня освіта 
(Музичне  

мистецтво)

Українська мова та література 0,3

0,1

100

9870 7410Творчий конкурс (музика) 0,25 100
Історія України або Іноземна мова  
(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова) 0,3 100

Факультет ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНИЙ (пров. Фанінський, 3; тел. 701-04-95)

014 Середня освіта 
(Образотворче 

мистецтво)

Українська мова та література 0,3

0,1

100

9870 7410Творчий конкурс (малювання) 0,25 100
Історія України або Іноземна мова  
(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова) 0,3 100

022 Дизайн

Українська мова та література 0,3

0,1

100

10850 8920Творчий конкурс (малювання) 0,25 100
Історія України або Іноземна мова  
(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова) 0,3 100

Факультет ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-06-13)

017 Фізична  
культура і спорт

Українська мова та література 0,3

0,1

100

9870 7410Творчий конкурс (фізична культура) 0,25 100
Біологія або Історія України або Іноземна мова  
(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова) 0,3 100

Факультет ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІОЛОГІЇ (пров. Фанінський, 3; тел. 701-04-64)

053 Психологія

Українська мова та література 0,3

0,1

100

10850 8920Біологія 0,3 100
Історія України або Математика або Іноземна мова  
(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова) 0,25 100

054 Соціологія

Українська мова та література 0,3

0,1

100

9870 7410Історія України 0,3 100
Математика або Географія або Іноземна мова  
(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова) 0,25 100

231 Соціальна 
робота

Українська мова та література 0,3

0,1

100

9870 7410Історія України 0,3 100
Біологія або Іноземна мова  
(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова) 0,25 100

Факультет ЕКОНОМІЧНИЙ (вул. Алчевських (вул. Артема), 29; тел. 700-35-20)

051 Економіка

Українська мова та література 0,3

0,1

100

9870 7410Історія України 0,3 100
Математика або Географія або Іноземна мова  
(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова) 0,25 100

Факультет ЮРИДИЧНИЙ (вул. Чернишевська, 60; тел. 700-35-28)

081 Право

Українська мова та література 0,25

0,1

100

14070 10550Історія України 0,4 100
Географія або Математика або Іноземна мова  
(англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова) 0,2 100

Конкурсний бал для вступу до ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2016 році формуватиметься за наступною формулою:
КБ = k1 × П1 + k2 × П2 + k3 × П3 + k4 × А + k5 × ОУ, де

КБ — конкурсний бал (КБ  200); П1, П2, П3 — результати складання ЗНО за предметом 1, за предметом 2, за предметом 3; А — середній бал документа 
про пов ну загальну середню освіту; ОУ — бал за особливі успіхи призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів або бал за особливі 
успіхи призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України (0  ОУ  200).
При цьому k1 + k2 + k3 + k4 + k5 = 1.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної  
загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 18 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають 
право проходити творчий конкурс, що проводить університет о 18:00 годині 20 липня 2016 року 10 серпня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають пра-
во проходити співбесіду (розділ Х Умов) або складати вступні 
екзамени (розділ VIII Умов), що проводить університет

о 18:00 годині 18 липня 2016 року 10 серпня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не склада-
ють вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси о 18:00 годині 27 липня 2016 року 17 серпня 2016 року

Строки проведення університетом творчих конкурсів 21 липня — 27 липня 2016 року 11–17 серпня 2016 року
Строки проведення університетом співбесід, вступних іспитів та твор-
чих конкурсів для категорій осіб, зазначених у розділах VIII та X Умов 19 липня — 24 липня 2016 року 11–17 серпня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників реко-
мендованих до зарахування на місця держзамовлення

не пізніше 12:00 години  
1 серпня 2016 року не пізніше 18 серпня 2016 року

Вибір вступниками місця навчання відповідно до зазначених 
пріоритетів та виконання вимог до зарахування

на місця державного замовлення:  
не пізніше 18:00 години 5 серпня;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб: 
не пізніше 10 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 12:00 
години 6 серпня 2016 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб — після зара-
хування на місця державного замовлення відповідної 

спеціальності — не пізніше 12 серпня 2016 року

за державним замовленням — не пізніше 
22 серпня 2016 року; за кошти фізичних 
та юридичних осіб — після зарахування на 

місця державного замовлення відповідної спе-
ціальності — не пізніше 26 серпня 2016 року

На навчання для здобуття ступеня «БАКАЛАВР» на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання приймаються на вакантні місця особи, які здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (за умови вступу за спорідненою спеціальністю) та ступінь бакалавра, магістра й освітньо-кваліфікаційний 
рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю. Конкурсний відбір таких осіб відбувається на підставі комплексного фахового випро-
бування за програмами, що розроблені університетом.

Особа може вступити до університету для здобуття ступеня «БАКАЛАВР» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою 
спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань із урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Така категорія осіб 
повинна виконати додатковий навчальний план упродовж першого року навчання. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Також приймаються на навчання особи, які здобувають ступінь бакалавра в ХНПУ імені Г.С. Сковороди не менше одного року та виконують навчальний план 
у повному обсязі, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю та формою навчання на другий курс, якщо академічна різниця становить не більше 20 
кредитів, та на перший курс, якщо академічна різниця становить більше 20 кредитів, у межах вакантних місць ліцензованого обсягу за умови успішного проходження 
вступних випробувань відповідно до Правил прийому до університету. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

для встуПників на основі неПовної вищої, Базової вищої, Повної вищої освіти  
на 2 курс з нормативним терміном навчання 3 роки

Напрями підготовки
(код, назва)

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня  
молодшого спеціаліста (код, назва) Фахове випробування

Вартість навчання  
на 2016–2017 н. рік

(грн/рік)
Денна Заочна

Факультет ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (пров. Фанінський, 3; тел. 702-66-21)
6.010101  

дошкільна освіта
5.01010101 дошкільна освіта; 5.01010201 початкова освіта; 
5.01010601 соціальна педагогіка

Біологія, українська мова і література, 
психологія. ДВВ(1) 9870 7410

Факультет ЕКОНОМІЧНИЙ (вул. Алчевських (вул. Артема), 29; тел. 700-35-20)

6.030501  
економічна теорія

5.03050201 інформаційна діяльність підприємства; 5.03050401 економі-
ка підприємства; 5.03050601 прикладна статистика; 5.03050701 марке-
тингова діяльність; 5.03050702 комерційна діяльність; 5.03050801 фінан-
си і кредит; 5.03050802 оціночна діяльність; 5.03050901 бухгалтерський 
облік; 5.03051001 товарознавство та комерційна діяльність

Основи економічної теорії, українська мова 
і література, психологія. ДВВ(1) 9870 7410

Факультет ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-61-38)
6.020303 філологія (мова 
і література (англійська))

Англійська мова, українська мова і літерату-
ра, психологія. ДВВ(1)

11930
89506.020303 філологія (мова 

і література (німецька))
Німецька мова, українська мова і література, 
психологія. ДВВ(1)

6.020303 філологія (мова 
і література (французька))

Французька мова, українська мова і літерату-
ра, психологія. ДВВ(1) —

Факультет ІСТОРИЧНИЙ (вул. Алчевських (вул. Артема), 29; тел. 700-48-01)
6.020302 історія 5.03040101 правознавство Історія України, українська мова і література, 

психологія. ДВВ(1) 9870 7410
Факультет МИСТЕЦТВ (пров. Фанінський, 3; тел. 702-15-26)

6.020202 хореографія 5.02020201 хореографія Хореографія, українська мова і література, 
психологія. ДВВ(1) 9870 7410

6.020204 
музичне мистецтво 5.02010401 народна художня творчість; 5.02020401 музичне мистецтво Музика, українська мова і література, 

психологія. ДВВ(1) 9870 7410
Факультет ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-41-04)

6.010102 початкова освіта 5.01010101 дошкільна освіта; 5.01010201 початкова освіта; 
5.01010601 соціальна педагогіка

Математика, українська мова і література, 
психологія. ДВВ(1) 9870 7410

Факультет ПРИРОДНИЧИЙ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 67-69-92)

6.040102 біологія

5.04010602 прикладна екологія; 5.05140101 біохімічне виробництво; 
5.09010101 промислове квітництво; 5.09010303 зелене будівництво 
і садово-паркове господарство; 5.09010304 природно-заповідна 
справа; 5.12010101 лікувальна справа; 5.12010102 сестринська справа; 
5.12010103 медико-профілактична справа; 5.12010104 стоматологія; 
5.12010105 акушерська справа; 5.12010106 стоматологія ортопедична; 
5.12010107 стоматологічна справа; 5.12010201 лабораторна діагностика; 
5.12020101 фармація; 5.12020102 аналітичний контроль якості хімічних 
лікарських сполук; 5.12020103 виробництво фармацевтичних препаратів

Біологія, українська мова і література, 
психологія. ДВВ(1) 9870 7410

Факультет ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІОЛОГІЇ (пров. Фанінський, 3; тел. 701-04-64)
6.030101 соціологія 5.13010101 соціальна робота; 5.01010601 соціальна педагогіка Математика, українська мова і література, 

психологія. ДВВ(1) 9870 7410
6.010106  

соціальна педагогіка
5.01010101 дошкільна освіта; 5.01010201 початкова освіта; 
5.01010601 соціальна педагогіка; 5.13010101 соціальна робота

Історія України, українська мова і література, 
психологія. ДВВ(1) 9870 7410

6.030102 психологія
5.12010105 акушерська справа; 5.12010101 лікувальна справа; 
5.12010102 сестринська справа; 5.12010103 медико-профілактична 
справа; 5.12010104 стоматологія; 5.12010106 стоматологія ортопедична; 
5.12010107 стоматологічна справа

Біологія, українська мова і література, 
психологія. ДВВ(1) 10850 8920

Факультет СЛАВІСТИКИ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-48-03)
6.020303 філологія (мова 
і література (російська))

Іноземна мова, українська мова і література, 
психологія. ДВВ(1) 9870 7410

Факультет УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ім. Г.Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА  
(вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-11-74, 68-02-23)

6.020303 філологія (україн-
ська мова і література)

5.02010201 бібліотечна справа; 5.02010501 діловодство; 5.03030301 ви-
давнича справа та редагування

Українська мова і література, іноземна мова, 
психологія. ДВВ(1) 9870 7410

Факультет ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 67-53-58)
6.040201 математика 5.04030101 прикладна математика Математика, українська мова і література, 

психологія. ДВВ(1) 9870 7410

6.040203 фізика Фізика, українська мова і література, 
психологія. ДВВ(1) 9870 —

6.040302 інформатика
5.04030101 прикладна математика; 5.05010101 обслуговування про-
грамних систем і комплексів; 5.05010102 обслуговування систем баз 
даних і знань; 5.05010201 обслуговування комп’ютерних систем і мереж; 
5.05010301 розробка програмного забезпечення

Математика, українська мова і література, 
психологія. ДВВ(1) 9870 7410

Факультет ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68–06-13)
6.010201 

фізичне виховання
5.12010105 акушерська справа; 5.01020101 фізичне виховання; 
5.02020901 естрадно-циркове мистецтво; 5.12010101 лікувальна справа; 
5.12010102 сестринська справа; 5.12010103 медико-профілактична справа

Фізична культура, українська мова і літерату-
ра, психологія. ДВВ(1) 9870 7410



УЧИТЕЛЬ Березень 2016

до заяви встановленої фоРми на ім’я РектоРа унівеРситету додаЮться документи:
1. документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього — 

оригінал та копія;
2. сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), виданий 

Українським центром оцінювання якості освіти у 2016 році, — оригінал та копія;
3. документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про при-

писку — для військовозобов’язаних, свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу 
і громадянство, пред’являє особисто, копії цих документів подаються до приймальної комісії;

4. медична довідка за формою 086–о або її копію (оскільки університет належить до тих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, 

які потребують обов’язкового професійно-медичного огляду);
5. документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (роз-

діл VIII Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х Правил) (за наявності);
6. 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
7. копія ідентифікаційного коду;
8. копія свідоцтва про шлюб;
9. 2 паперові папки та 3 конверти з марками по Україні.

оРиГінали документів ПРи участі в конкуРсі на місЦя, що фінансуЮться за кошти деРжавноГо БЮджету, встуПником ПодаЮться лише один Раз ПРи виБоРі місЦя навчання (виконання вимоГ до заРаХування).

З усіх питань щодо вступу у 2016 році звертайтеся до ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ХНПУ імені Г.С. Сковороди: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська (вул. Блюхе-
ра), 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»).

E-mail: priimalna@hnpu. edu. ua.
Консультаційний центр для школярів, що готує до вступу до університету: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2 (станція метро «Студентська»), 

кімн. 230-А, тел. (0572) 68–11-69.

коРисні Посилання для аБітуРієнтів:
Український центр оцінювання якості освіти — http://testportal.gov.ua Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти — http://zno-kharkiv.org.ua Інформаційна система «Конкурс» — http://www.vstup.info

Факультет ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНИЙ (пров. Фанінський, 3; тел. 701–04-95)
6.020205 образотворче 

мистецтво
5.02020102 театрально-декораційне мистецтво; 5.02020801 декоративно-
прикладне мистецтво; 5.02020701 дизайн; 5.05160203 моделювання та 
конструювання промислових виробів; 5.02020501 образотворче мистецтво

Малювання, українська мова і література, 
психологія. ДВВ(1) 9870 7410

6.020207 дизайн

5.02020701 дизайн; 5.05160102 виробництво та дизайн пряжі; 5.05160103 ви-
робництво та дизайн тканин і трикотажу; 5.05160104 виробництво та 
дизайн нетканих текстильних матеріалів; 5.05160201 швейне виробництво; 
5.05160202 виготовлення виробів із шкіри; 5.05160204 кольорування 
і художнє оздоблення виробів легкої промисловості; 5.02020501 образотворче 
мистецтво; 5.06010201 архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр

Малювання, українська мова і література, 
психологія. ДВВ(1) 10850 8920

Факультет ЮРИДИЧНИЙ (вул. Чернишевська, 60; тел. 700–35-28)
6.030401 правознавство 5.03040101 правознавство; 5.03040102 правоохоронна діяльність Правознавство, українська мова і література, 

психологія. ДВВ(1) 14070 10550

для встуПників на основі неПовної вищої, Базової вищої, Повної вищої освіти на 3 курс  
(згідно з угодами з внз i–ii рівня акредитації) з нормативним терміном навчання 2 роки

Напрями підготовки
(код, назва)

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста (код, назва) Фахове випробування

Вартість навчання на 
2016–2017 н. рік

(грн/рік)
Денна Заочна

Факультет ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (пров. Фанінський, 3; тел. 702-66-21)

6.010101 дошкільна освіта 5.01010101 дошкільна освіта Біологія, українська мова і література, 
психологія 9870 7410

Факультет ЕКОНОМІЧНИЙ (вул. Алчевських (вул. Артема), 29; тел. 700-35-20)

6.030501 економічна 
теорія

5.03050201 інформаційна діяльність підприємства; 
5.03050401 економіка підприємства; 5.03050601 при-
кладна статистика; 5.03050701 маркетингова діяльність; 
5.03050702 комерційна діяльність; 5.03050801 фінанси і кредит; 
5.03050802 оціночна діяльність; 5.03050901 бухгалтерський 
облік; 5.03051001 товарознавство та комерційна діяльність

Основи економічної теорії, українська 
мова і література, психологія 9870 7410

Факультет ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-41-04)
6.010102 початкова освіта 5.01010201 початкова освіта Математика, українська мова і літерату-

ра, психологія 9870 7410

Факультет ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 67-53-58)

6.040302 інформатика

5.04030101 прикладна математика; 5.05010101 обслуговування 
програмних систем і комплексів; 5.05010102 обслуговування сис-
тем баз даних і знань; 5.05010201 обслуговування комп’ютерних 
систем і мереж; 5.05010301 розробка програмного забезпечення

Математика, українська мова і літерату-
ра, психологія 9870 7410

Факультет ЮРИДИЧНИЙ (вул. Чернишевська, 60; тел. 700-35-28)
6.030401 правознавство 5.03040101 правознавство Правознавство, українська мова 

і література, психологія 14070 10550

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 будуть розміщені на офіційному сайті університету (http://hnpu. edu. ua вкладка «Абітурієнту») в березні 2016 року.

Прийом заяв і документів, фахові випробування, 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:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 18 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які мають складати фахові вступні випро-
бування, що проводить університет

не пізніше 18.00 години 
20 липня 2016 року 8 серпня 2016 року

Строки проведення університетом фахових 
вступних випробувань та творчих конкурсів 21 липня — 27 липня 2016 року 10–16 серпня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку 
вступників

не пізніше 12:00 години 
1 серпня 2016 року 17 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб — 
не пізніше 12 серпня 2016 року

за державним замовленням — не пізніше 20 серпня 2016 року;  
за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на міс-
ця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше  

25 серпня 2016 року

стуПінь «маГістР» (5 курс, термін навчання 2 роки), освітньо-кваліфікаЦійний Рівень «сПеЦіаліст» (5 курс, термін навчання 1 рік) денної та заочної фоРм навчання

На навчання для здобуття ступеня «МАГІСТР» і освітньо-кваліфікаційного рівня «СПЕЦІАЛІСТ» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра. На навчання 
для здобуття ступеня «МАГІСТР» також приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, 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) 
й освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (на основі базової вищої освіти) здійснюється за загальним рейтингом, який складається з суми результату фахового ви-
пробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього балу оцінок вступника з додатку до диплома.

Особа може вступити до університету для здобуття ступеня «МАГІСТР» та освітньо-кваліфікаційного рівня «СПЕЦІАЛІСТ» на основі ступеня бакалавра та освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю або напрямом підготовки (за винятком галузі знань 0304 Право) за умови успішного 
проходження додаткових вступних випробувань із урахуванням середнього бала диплому бакалавра.

Конкурсний відбір осіб передбачає обов’язкове проходження вступником додаткових вступних випробувань відповідно до спеціальності (оцінювання здійснюються за 
принципом «зараховано» / «не зараховано»). Вступники, які успішно пройшли додаткове випробування, допускаються до фахового випробування та іспиту з іноземної мови.

Код та назва  
спеціальності
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«С
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ЦІ
АЛ

ІС
Т» Споріднені напрями ступеня бакалавра, споріднені 

спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста
(код, назва)

Фахове випробування, 
іспит з іноземної мови

Вартість навчання на 
2016–2017 н. рік

(грн./рік)

Денна Заочна

Факультет ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (пров. Фанінський, 3; тел. 702-66-21)

012 Дошкільна 
освіта

Спеціаліст 6.010101 дошкільна освіта

Педагогіка з освітньо-виховними техно-
логіями та методиками в ДНЗ; Іноземна 
мова. ДВВ(2): дошкільна педагогіка та 
психологія 11840 8880

Магістр 6.010101 дошкільна освіта; 7.01010101 дошкільна 
освіта

Теорія та технології дошкільної освіти; 
Іноземна мова. ДВВ(2): дошкільна педаго-
гіка та психологія

Факультет ЕКОНОМІЧНИЙ (вул. Алчевських (вул. Артема), 29; тел. 700-35-20)

051 Економіка

Спеціаліст

6.030501 економічна теорія; 6.030502 економічна 
кібернетика; 6.030503 міжнародна економіка; 
6.030504 економіка підприємства; 6.030505 управлін-
ня персоналом та економіка праці; 6.030506 приклад-
на статистика; 6.030507 маркетинг; 6.030508 фінанси 
і кредит; 6.030509 облік і аудит; 6.030601 менеджмент

Економічна теорія; Іноземна мова. ДВВ(2): 
політекономія 11840 8880

Магістр

6.030501 економічна теорія; 6.030502 економічна 
кібернетика; 6.030503 міжнародна економіка; 
6.030504 економіка підприємства; 6.030505 управлін-
ня персоналом та економіка праці; 6.030506 приклад-
на статистика; 6.030507 маркетинг; 6.030508 фінанси 
і кредит; 6.030509 облік і аудит; 6.030601 менедж-
мент; 7.03050101 економічна теорія

Економічна теорія; Іноземна мова. ДВВ(2): 
політекономія 11840 —

Факультет ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-61-38)

014 Середня освіта 
(Англійська мова 

і література)

Спеціаліст 6.020303 філологія (мова і література (англійська))
Англійська мова та методика її викладан-
ня; Практична англійська мова. ДВВ(2): 
з іноземної мови 13020 9770

Магістр 6.020303 філологія (мова і література (англійська)); 
7.02030302 мова і література (англійська)

Англійська філологія; Практична англій-
ська мова. ДВВ(2): з іноземної мови

014 Середня освіта 
(Німецька мова 

і література)

Спеціаліст 6.020303 філологія (мова і література (німецька))
Німецька мова та методика її викладання; 
Практична німецька мова. ДВВ(2): з іно-
земної мови 13020 9770

Магістр 6.020303 філологія (мова і література (німецька)); 
7.02030302 мова і література (німецька)

Німецька філологія; Практична німецька 
мова. ДВВ(2): з іноземної мови

014 Середня освіта 
(Французька мова 

і література)

Спеціаліст 6.020303 філологія (мова і література (французька))
Французька мова та методика її викладан-
ня; Практична французька мова. ДВВ(2): 
з іноземної мови 13020 —

Магістр 6.020303 філологія (мова і література (французька)); 
7.02030302 мова і література (французька)

Французька філологія; Практична фран-
цузька мова. ДВВ(2): з іноземної мови

Факультет ІСТОРИЧНИЙ (вул. Алчевських (вул. Артема), 29; тел. 700-48-01)

014 Середня освіта 
(Історія)

Спеціаліст 6.020302 історія Історія та методика викладання історії; 
Іноземна мова. ДВВ(2): з історії 11840 8880

Магістр 6.020302 історія; 7.02030201 історія
Факультет МИСТЕЦТВ (пров. Фанінський, 3; тел. 702-15-26)

014 Середня освіта 
(Хореографія)

Спеціаліст 6.020202 хореографія Хореографія; Іноземна мова. ДВВ(2): 
з хореографії

11840 8880
Магістр 6.020202 хореографія; 7.02020201 хореографія Хореографія; Іноземна мова. ДВВ(2): 

практика з хореографії
014 Середня освіта 

(Музичне  
мистецтво)

Спеціаліст 6.020204 музичне мистецтво Музика; Іноземна мова. ДВВ(2): з музики
11840 8880

Магістр 6.020204 музичне мистецтво; 7.02020401 музичне 
мистецтво Музика; Іноземна мова. ДВВ(2): з музики

Факультет ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-41-04)

013 Початкова 
освіта

Спеціаліст 6.010102 початкова освіта
Педагогіка початкової освіти; Іноземна 
мова. ДВВ(2): з педагогіки та психології 11840 8880

Магістр 6.010102 початкова освіта; 7.01010201 початкова 
освіта

Факультет ПРИРОДНИЧИЙ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 67-69-92)
014 Середня освіта 

(Хімія) Спеціаліст 6.040101 хімія Хімія та методика викладання хімії. Іно-
земна мова. ДВВ(2): з хімії 11840 —

014 Середня освіта 
(Біологія)

Спеціаліст 6.040102 біологія Біологія та методика викладання біології; 
Іноземна мова. ДВВ(2): з біології 11840 8880

Магістр 6.040102 біологія; 7.04010201 біологія Біологія; Іноземна мова. ДВВ(2): з біології

091 Біологія
Спеціаліст 6.040102 біологія Біологія; Іноземна мова. ДВВ(2): з біології

11840 8880
Магістр 6.040102 біологія; 7.04010201 біологія Біологія; Іноземна мова. ДВВ(2): з біології

Факультет ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІОЛОГІЇ (пров. Фанінський, 3; тел. 701-04-64)

053 Психологія
Спеціаліст 6.030102 психологія Психологія; Іноземна мова. ДВВ(2): осно-

ви психології 13020 9770
Магістр 6.030102 психологія; 7.03010201 психологія

054 Соціологія
Спеціаліст 6.030101 соціологія Соціологія; Іноземна мова. ДВВ(2): основи 

соціології 11840 8880
Магістр 6.030101 соціологія; 7.03010101 соціологія

231 Соціальна 
робота

Спеціаліст 6.010106 соціальна педагогіка
Соціальна робота; Іноземна мова. ДВВ(2): 
основи соціальної роботи 11840 8880

Магістр 6.010106 соціальна педагогіка; 7.01010601 соціальна 
педагогіка

Факультет СЛАВІСТИКИ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-48-03)

014 Середня освіта 
(Російська мова 

і література)

Спеціаліст 6.020303 філологія (мова і література (російська)) Російська мова та світова література 
з методикою їх навчання; Практична 
іноземна мова. ДВВ(2): російська мова та 
світова література

11840 8880
Магістр 6.020303 філологія (мова і література (російська)); 

7.02030302 мова і література (російська)

Факультет УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ім. Г.Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА 
(вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-11-74, 68-02-23)

014 Середня освіта 
(Українська мова 

і література)

Спеціаліст 6.020303 філологія (українська мова і література) Українська мова та методика її викладан-
ня; Українська література та методика 
її викладання; Іноземна мова. ДВВ(2): 
українознавство

11840 8880
Магістр 6.020303 філологія (українська мова і література); 

7.02030301 українська мова і література

035 Філологія 
(Українська мова 

і література)

Спеціаліст 6.020303 філологія (українська мова і література) Українська мова та методика її викладан-
ня; Українська література та методика 
її викладання; Іноземна мова. ДВВ(2): 
українознавство

11840 8880
Магістр 6.020303 філологія (українська мова і література); 

7.02030301 українська мова і література

Факультет ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 67-53-58)

014 Середня освіта 
(Математика)

Спеціаліст 6.040201 математика; 6.040301 прикладна математика Математика та методика її викладання; 
Іноземна мова. ДВВ(2): елементарна 
математика

11840 8880
Магістр 6.040201 математика; 6.040301 прикладна математи-

ка; 7.04020101 математика

014 Середня освіта 
(Фізика)

Спеціаліст 6.040202 механіка; 6.040203 фізика; 6.040204 при-
кладна фізика; 6.040206 астрономія

Фізика та методика її викладання; Іно-
земна мова. ДВВ(2): основи фізики 11840 —

Магістр
6.040202 механіка; 6.040203 фізика; 6.040204 при-
кладна фізика; 6.040206 астрономія; 7.04020301 фі-
зика

014 Середня освіта 
(Інформатика)

Спеціаліст
6.040302 інформатика; 6.050101 комп’ютерні науки; 
6.170101 безпека інформаційних і комунікаційних 
систем Інформатика та методика її викладання; 

Іноземна мова. ДВВ(2): програмування 11840 8880

Магістр
6.040302 інформатика; 6.050101 комп’ютерні науки; 
6.170101 безпека інформаційних і комунікаційних 
систем; 7.04030201 Інформатика

Факультет ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 68-06-13)

017 Фізична  
культура і спорт

Спеціаліст 6.010201 фізичне виховання; 6.010202 спорт; 
6.010203 здоров’я людини Теорія та методика фізичного виховання; 

Іноземна мова. ДВВ(2): теорія та методика 
фізичного виховання школярів

11840 8880
Магістр

6.010201 фізичне виховання; 6.010202 спорт; 
6.010203 здоров’я людини; 7.01020101 фізичне 
виховання

Факультет ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНИЙ (пров. Фанінський, 3; тел. 701-04-95)

014 Середня освіта 
(Образотворче 

мистецтво)

Спеціаліст

6.020205 образотворче мистецтво; 6.020206 реставра-
ція творів мистецтва; 6.020207 дизайн; 6.020208 деко-
ративно-прикладне мистецтво; 6.051601 технологія та 
дизайн текстильних матеріалів; 6.060102 архітектура Теорія та практика образотворчого 

мистецтва (малюнок, тест); Іноземна 
мова. ДВВ(2): теорія образотворчого 
мистецтва (тест)

11840 8880

Магістр

6.020205 образотворче мистецтво; 6.020206 реставра-
ція творів мистецтва; 6.020207 дизайн; 6.020208 деко-
ративно-прикладне мистецтво; 6.051601 технологія та 
дизайн текстильних матеріалів; 6.060102 архітектура; 
7.02020501 образотворче мистецтво

022 Дизайн Спеціаліст 6.020207 дизайн
Теорія та практика дизайну (практична 
робота, тест); Іноземна мова. ДВВ(2): 
теорія дизайну (тест)

11840 8880

Факультет ЮРИДИЧНИЙ (вул. Чернишевська, 60; тел. 700-35-28)

081 Право

Спеціаліст
6.030401 правознавство Теорія держави та права; Іноземна мова

16860 12650
6.030402 правоохоронна діяльність Теорія держави та права; Іноземна мова. 

ДВВ(2): конституційне право України

Магістр
6.030401 правознавство; 7.03040101 правознавство Теорія держави та права; Іноземна мова

20230 151706.030402 правоохоронна діяльність
7.03040201 правоохоронна діяльність

Теорія держави та права; Іноземна мова. 
ДВВ(2): конституційне право України

Примітка: ДВВ(2) — додаткове вступне випробування складають абітурієнти, які в дипломі про базову або повну вищу освіту мають іншу спеціальність.
Абітурієнти, які мають диплом зі спеціальності «Правоохоронна діяльність», при вступі на ступінь магістра та освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста на спе-
ціальність «Право» складають додаткове вступне випробування.
Програми з додаткового вступного випробування, фахового вступного випробування та іноземної мови будуть розміщені на офіційному сайті університету 
(http://hnpu. edu. ua вкладка «Абітурієнту») в березні 2016 року.

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та 
повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 
мають складати фахові вступні випробування, що про-
водить університет

29 липня 2016 року 29 липня 2016 року

Строки проведення університетом фахових вступних 
випробувань та творчих конкурсів 30 липня — 8 серпня 2016 року 30 липня — 8 серпня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 9 серпня 2016 року 9 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — не пізніше 
15 серпня 2016 року; за кошти фізичних та 
юридичних осіб — після зарахування на місця 
державного замовлення відповідної спеціальнос-
ті — не пізніше 27 серпня 2016 року

за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 
27 серпня 2016 року
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факультет 
дошкільної 

освіти
«Усе життя любити малюків і зігрівати їх 

душею…» — саме ці слова є провідними на 
факультеті дошкільної освіти. В усі часи люд-
ство визначало свої орієнтири на майбутнє, 
дбаючи про підростаюче покоління. І ми пиша-
ємось, що саме нашим студентам, майбутнім вихо-
вателям, 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 сьо-
годення і пов’язана з функціонуванням у державі аль-
тернативних дитячих закладів: художньо-естетичного, 
музичного, образотворчого профілів, поглибленого 
інтелектуального розвитку, гуманітарного виховання 
з вивченням іноземних мов. Нову орієнтацію забез-
печують 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 діяль-
ності, 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: doshfak_hnpu@mail. ru

Т.П. Танько, декан

навчання вПРодовж усьоГо життя
Iнститут пiслядипломної освiти в 2016 роцi продовжує прийом 

документiв на навчання за спецiальностями: менеджмент 
органiзацiй i адмiнiстрування; мова та лiтература (українська, 
англiйська); психологiя; математика; бiологiя, початкова освiта; 
дошкiльна освiта; фiзичне виховання; iнформатика; правознав-
ство; управлiння навчальним закладом; історія.

Навчання вiдбувається на комерційній основі за договором 
з фізичними та юридичними особами в таких формах: пiдготовка 
(магiстра з управлiння навчальним закладом); перепiдготовка 
(пiдготовка за скороченою програмою) на основi здобутого 
ранiше освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня з iншої спецiальностi; 

пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв i викладачiв вузiв I–II рiвня 
акредитацiї. При паралельному навчанні студентам-контрак-
тникам педуніверситету надаються пільгові умови.

Документи приймаються з 15 березня до 15 вересня
Вступне випробування за окремим графіком (з 15 вересня).
Адреса: 61168, м. Харків, вул.  Валентинівська (Блюхера), 2, 

(ст. м. «Студентська»), педуніверситет, Інститут післядипломної 
освіти, корпус В, кімната № 211.

Тел.:  68-48-35 (приймальна комісія),  
68-02-92 (директор ІПО)

Р. I. Черновол-Ткаченко, директор IПО

фізмат — сПРавжня наука — Цікаве навчання
Наш диплом дає право викладати фізику, математику, інформатику (спеціалізація — англійська 

мова) в університетах і школах, працювати в науково-дослідних інститутах, у сис-
темі управління освітою, в інших державних і приватних установах, яким потрібні 
справжні фахівці.

Фізмат:
 • гарантоване працевлаштування;
 • +21 % до стипендії (Постанова КМ України № 165 від 

05.03.2008) — наші випускники потрібні державі;
 • глибокі знання — студенти фізмату перемагають на 

всеукраїнських олімпіадах із педагогіки та інформати-
ки в наукових конкурсах, беруть участь у засідан-
нях англомовного клубу «Science around us» — 
за бажанням наш випускник може знайти себе 
в будь-якому бізнесі;

 • школа лідерства — наші студенти беруть 
активну участь у керівних органах сту-
дентського самоврядування;

 • здоров’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 спеціальностями та док-
торанти за двома спеціальнос-
тями; серед наших випускників 
чимало професорів і доцентів, 
академік НАН України, завід-
увачі кафедр і директори нау-
кових установ.

О.Г. Колгатін, декан

факультет 
ПсиХолоГії 

і соЦіолоГії
Факультет психології і соціології — це: 

спеціальності ХХІ ст. — психологія 
(спеціалізації: англійська мова; тренінгові 

психотехнології), соціальна робота (спеціа-
лізації: координаційна діяльність дитячих та 

молодіжних організацій; соціально-правовий 
захист неповнолітніх; соціально-реабілітаційна 

діяльність), соціологія (спеціалізація: англійська 
мова; політичний менеджмент і політичний мар-
кетинг; управління персоналом); колектив досвід-
чених викладачів; випускаючі кафедри — політоло-
гії, соціології і культурології, практичної психології, 
соціальної педагогіки; участь та перемоги студентів 
у Всеукраїнських олімпіадах з психології, політології, 
соціології та соціальної педагогіки; студентські лабо-
раторії соціологічна та психологічна «Пізнай себе»; 
творча співпраця викладацького колективу та студент-
ського активу, дієве студентське самоврядування; 
творчі групи та колективи — команда КВК, ансамбль 
сучасного естрадного співу, студентський політичний 
дебатний клуб; студентський соціально-психологічний 
центр «Гармонія», студентський волонтерський загін 
«Милосердя»; можливість працевлаштування на 
таких посадах, як — соціолог, соціальний працівник, 
практичний психолог у навчально-виховних закладах, 
викладач освітніх закладів різних рівнів, співробітник 
психологічних, соціально-психологічних, соціологічних, 
науково-дослідницьких, науково-методичних установ.

Ми запрошуємо на наш факультет тих,  
хто прагне стати справжнім фахівцем!

І.Д. Денисенко, декан

ПРиРодничий факультет
Бажаєш отримати сучасну освіту за спеціальностями «Біологія» (спеціалізації 

«Хімія», «Здоров’я людини», «Психологія»), «Хімія» (спеціалізація «Екологія»), 
«Здоров’я людини» (спеціалізація «Корекційна освіта»), тоді приходь на 

природничий факультет, де є лабораторії та лекційні аудиторії, що 
мають сучасне обладнання з мультимедійною підтримкою для 

проведення лекційно-семінарських тематичних занять, 
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 робо-
ти виконуються в провідних науково-дослідних 

установах м. Харкова. Студентське самовряду-
вання виступає ініціатором виховних заходів: 

посвята в біологи та хіміки, екологічна акція 
«Роди та процвітай, Земле моя!», валеоло-

гічна акція «Здоров’я молоді — здоров’я 
нації».

Старшокурсники можуть навчатися 
за програмою «Подвійний диплом» 

в  університетах-партнерах країн 
Європейського союзу.

Після закінчення природни-
чого факультету наші випускни-
ки викладають біологію, хімію, 
екологію та основи здоров’я 
в загальноосвітніх навчальних 
закладах, найкращі з них про-
довжують фахову підготовку 
в аспірантурі.

Ласкаво просимо 
на природничий факультет!

В.П. Коц, в. о. декана

Художньо-ГРафічний факультет
Заснований у 1990 році факультет гідно представляє свою 

alma mater у галузі живопису, малюнка, графіки, батика, 
українського розпису, кераміки, дизайну, моделювання одягу, 
килимарства, аплікації, художньої вишивки тощо. Підготовка 
фахівців на денній формі навчання здійснюється за двома 
напрямами: образотворче мистецтво зі спеціалізаціями 
«графічний дизайн (реклама)» та «дизайн середовища», 
«художні промисли», а також дизайн зі спеціалізаціями 
«моделювання та художнє оздоблення одягу», «дизайн 
текстилю». На заочному відділені факультету підготовка 
фахівців здійснюється за двома напрямами: образотворче 
мистецтво зі спеціалізаціями «графічний дизайн (рекла-
ма)», дизайн зі спеціалізаціями «моделювання та художнє 
оздоблення одягу».

Щедро передають своїм вихованцям професійні знання 
та піклуються про розвиток молодих талантів народний 
художник України Чаус В.Н., Моценко П.М., члени Харківської 

організації Національної спілки художників України проф. 
Паньок  Т.В., доценти Мельникова  У.П., Чеботова  Я.В., 
Ярошенко А.В., Азаркіна М.А., ст. викл. Чаус Д.В., члени Спілки 
дизайнерів України доц. Куратова М.Г., Пригодін М.Д.

Традиційними заходами на факультеті є святкування Дня 
художника, участь у конкурсах «Образ художника-педаго-
га», «Миті студентського життя»; презентація творчих робіт 
на виставках у Харківській організації Національної спілки 
художників України, галереях міста; виступи на міжнарод-
них конкурсах модельєрів; участь у Всеукраїнській олімпіаді 
з образотворчого мистецтва; робота в студентському театрі 
мод «Арт-фойє» та науковому гуртку «Музейний провулок».

Наші випускники працюють у школах і спеціалізованих 
ліцеях, художніх училищах, знаходять своє призначення як 
художники театру, телебачення, дизайнери-оформлювачі 
інтер’єру, реклами, модельєри одягу.

О.І. Малиніна, декан

факультет фізичноГо виХовання і сПоРту
Якщо твоє життя пов’язане зi спортом, якщо ти бачиш 

себе фахiвцем, який упроваджує здоровий спосiб 
життя, — факультет фiзичного виховання запрошує тебе!

Факультет здiйснює пiдготовку бакалаврiв, спецiалiстiв 
та магiстрiв у галузi 0102 «фiзичне виховання, спорт 
i  здоров’я людини» за спецiалiзацiями: «методика 
спортивно-масової роботи» та «методика туристич-
ної роботи», «тренери з  видів спорту». Навчальний 
процес забезпечують справжнi професiонали, серед них 
дворазовий Олiмпiйський чемпiон, почесний громадянин 
Харкова, професор Поярков Ю.М., а також 4 доктори наук, 
17 кандидатiв наук, 4 Заслуженi тренери України.

Студенти займаються в  сучасному спортивному 
комплексi в групах спортивної та художньої гiмнастики, 

аеробiки (фанк, база, степ), черлiдингу, волейболу, бас-
кетболу, футболу, гандболу, бiльярду, туризму, спортив-
ного орiєнтування, плавання, легкої атлетики, лижного 
спорту, фехтування, боротьби (греко-римської, вiльної, 
самбо, дзюдо), боксу, тхеквандо. Навчаючись на нашо-
му факультетi, ти зможеш пiдвищити свою спортивну 
майстернiсть i взяти участь у змаганнях на мiському, облас-
ному, всеукраїнському та мiжнародному рiвнях.

Поєднання розумового та фiзичного навантаження сприяє 
формуванню сучасної гармонiйно розвиненої особистостi, 
справжнього фахiвця справи, яка створює здорову нацiю!

Ласкаво запрошуємо  
на факультет фізичного виховання і спорту!

В.А. Коробейнік, декан

факультет мистеЦтв
Сьогодні на факультеті створена оптимальна структу-

ра навчально-методичного забезпечення навчально-
го процесу, що побудована на індивідуальному підході до 
студентів та використанні найбільш ефективних сучасних 
освітніх технологій. Студенти беруть участь у концертах 
та науково-методичних заходах університету. Факультет 
мистецтв вирізняється яскравою багатогранністю спе-
ціальностей та спеціалізацій.

Підготовку фахівців забезпечують чотири кафедри:
 • кафедра теорії та методики мистецької освіти та дири-

гентсько-хорової підготовки (зав. каф. д.п.н., проф. 
Смирнова Т.А.);

 • кафедра музично-інструментальної підготовки (зав. 
каф. к.п.н., проф. Кузнецова О.А.);

 • кафедра вокальної культури та сценічної майстерності 
(зав. каф. д.п.н., проф. Ткаченко Т.А.);

 • кафедра хореографії (зав. каф. к.п.н., проф. Бугаєць Н.А.).

Справжніми творчими лабораторіями студентів 
і викладачів, гордістю та візитною карткою факультету 
є художні колективи — лауреати конкурсів національ-
ного та міжнародного рівнів: камерний хор «Ювента», 
жіночий хор «Anima», оркестр народних інструментів, 
ансамбль акордеоністів «Доміно», ансамбль гітаристів 
«Тредо», ансамбль народних інструментів «Гротеск», 
ансамбль народного танцю «Зорицвіт», ансамбль баль-
ного танцю.

На базі факультету мистецтв проводяться щорічні 
музичні фестивалі, конференції: Міжнародний конкурс-
фестиваль «Fortissimo», Всеукраїнський музичний кон-
курс-фестиваль «Арт-Домінанта», Міжнародна науково-
практична конференція «Час мистецької освіти».

Ласкаво запрошуємо  
на факультет мистецтв!

А.В. Соколова, декан

факультет ПочатковоГо навчання
Ви любите дітей, педагогіку та психологію, ви творчі та 

креативні — тоді чекаємо вас на факультеті початко-
вого навчання!

Кваліфікований професорсько-викладацький склад 
забезпечить якісну підготовку за напрямом «Початкова 
освіта» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», 
«спеціаліст», «магістр» за денною та заочною формою 
навчання.

Ми навчимо вас співати, танцювати, каліграфічно писа-
ти, вміло рахувати, артистично декламувати, конструктивно 
організовувати навчальний процес.

На вас чекають сучасні навчальні аудиторії та затиш-
ний гуртожиток. Дружний студентський колектив занурить 
у роботу наукових, літературних, театральних, танцюваль-

них, фольклорних, спортивних та інших гуртків, студій, сек-
цій, факультетської команди КВК.

Після завершення факультету ви зможете працю-
вати учителем початкових класів, групи продовженого 
дня та педагогом-організатором; викладати англійську 
мову та інформатику в  початковій школі; займатися 
приватною педагогічною діяльністю (бути репетитором 
і гувернером).

Перспективи: зможете опанувати кілька іноземних 
мов, вступити до аспірантури, отримати подвійний 
диплом.

Ласкаво запрошуємо на факультет 
початкового навчання!

Т.О. Довженко, декан

Адреса  
прий маль ної  

ко мі сії:
61168, м. Хар ків,  

вул. Валентинівська (Блю хе ра), 2, 
кімн. 110–111-А (ст. м. «Сту дент ська»),  

тел. 68-14-34.

Ад ре са під го тов чих кур сів:
61168, м. Хар ків,  

вул. Валентинівська (Блю хе ра), 2, 
кімн. 230-А

(ст. м. «Сту дент ська»),  
тел. 68-11-69.


