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Поєднати долю з Професією Учителя
Велика й славетна історія Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди — це історія становлення та розвитку української науки й освіти, формування національної еліти.

Заснований в 1804 році, він є найстарішим 
педагогічним університетом України, який 

закінчили понад 220 тисяч високопрофесійних 
фахівців. Серед них чимало представників із 
країн Європи й Азії. Навчальний процес забез-
печують понад 600 докторів філософії (PHd) 
і докторів наук. Підготовку фахівців за освітніми 
програмами бакалавра та магістра здійснюють 
14 факультетів, на яких студенти з України й 
інших країн здобувають вищу освіту за освіт-
нім ступенем «бакалавр» із 30 спеціальностей, 
«магістр» — із 30 спеціальностей.

Університет має славні традиції, пишається 
досвідченим науково-педагогічним колекти-
вом. Фахова підготовка, демократичний устрій 
життя студентів поєднуються зі всебічним роз-
витком особистості. Саме на це спрямовано 
роботу студентського самоврядування, яке 

має широкі права щодо організації навчання 
й побуту студентської молоді, її дозвілля, участі 
в громадському житті, науці, аматорській твор-
чості, спортивних заходах тощо.

В університеті плідно працює Рада моло-
дих учених, яка гуртує навколо себе талано-
виту, перспективну молодь. Науковці беруть 
активну участь у конференціях і круглих сто-
лах, публікують наукові статті, стають пере-
можцями конкурсів та олімпіад, стипендіата-
ми різного рівня, вступають до аспірантури 
і докторантури.

Упровадження сучасних педагогічних тех-
нологій, установлення розгалужених міжна-
родних зв’язків у галузі освіти й науки є пріо-
ритетними напрямами розвитку університету, 
який має різнобічні зв’язки з навчальними 
закладами й науковими центрами Європи та 

світу. Завдяки цьому чимало студентів навча-
ється за програмами «подвійного диплому» 
у навчальних закладах країн ЄС. Регіональне 
значення має діяльність культурних центрів 
університету: польського, ізраїльського, япон-
ського, китайського, турецького та іранського, 
що дозволяє вивчати мови цих країн і залу-
чати до їхньої культури школярів, студентів, 
викладачів, сприяє зміцненню дружби між 
народами.

Уже 214 років двері університету гостинно 
відчинені для всіх, хто бажає приєднатися до 
родини сковородинівців, хто відчуває покли-
кання поєднати свою долю з найблагородні-
шою професією — Учитель, для тих, хто бажає 
отримати гідну освіту, стати справжнім фахів-
цем, педагогом, ученим.

О.А. Андрущенко, перший проректор

рекламний номер

Ласкаво просимо! Добро пожаловать! Welcome! Willkommen! Bienvenue! Hoş geldiniz! !خوش آمدید 欢迎! ようこそ! !ברוכים הבאים

Ректор І.Ф. Прокопенко з магістрами

Харківський національний Педагогічний Університет імені г.с. сковороди
оголошУє Прийом абітУрієнтів на деннУ та заочнУ форми навчання на 2018–2019 навчальний рік  

для отримання освітніХ стУПенів «бакалавр», «магістр»
Університет має ІV рівень акредитації та готує професіоналів із повною вищою освітою. Термін навчання на денній та заочній формі становить: за освітнім ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти — 3 роки 10 міс.; за освітнім ступенем магістра на основі ступеня бакалавра — 1 рік 4 міс.

1. освітній рівень «бакалавр» денної та заочної форм навчання (для встУПників, які отримали атестат Про ПовнУ загальнУ середню освітУ; термін навчання 3 роки 10 міс.)
Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, які бажають узяти участь у конкурсному відборі, від 12 липня до 26 липня включно 2018 року подають заяви тільки в електронній формі. Для подання електронної заяви 

вступник повинен зареєструватись і заповнити в режимі он-лайн електронну форму на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та завантажити необхідні документи (додаток 14 до Правил).
Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, які мають право на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1 і бажають скористатися цими правами або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, 

статі або громадянстві в документах, подають іноземний документ про освіту та ін., передбачене пунктом 6.1 розділу VІ Правил, і подають заяви тільки в паперовій формі.
Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення в закритих (фіксованих) і відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж із чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/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.

Код та назва спеціальності 
освітнього ступеня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних 
іспитів, 

творчих конкурсів,творчих заліків)

Вага пред-
метів серти-

фіката
ЗНО

Вага атеста-
та про повну 

загальну 
освіту

Мінімальна 
кількість балів 
для допуску до 

участі в конкурсі

Вартість навчання  
у 2018–2019 н. році
Денна 
форма

Заочна 
форма

1 2 3 4 5 6 7
 Факультет Дошкільної освіти (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 68–48-83) 

012 Дошкільна освіта
1. Українська мова та література 0,3

0,1
100 12260

грн/рік
11000
грн/рік2. Історія України 0,35 100

3. Математика або 3. Біологія 0,25 100
 Факультет Економічний (вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700–35-20) 

051 Економіка
1. Українська мова та література 0,3

0,1
100 9000

грн/рік
8000

грн/рік2. Математика 0,3 100
3. Іноземна мова або 3. Географія 0,3 100

051 Економіка** 
(небюджетна пропозиція)

1. Українська мова та література 0,3
0,1

100 9000
грн/рік

8000
грн/рік2. Історія України 0,3 100

3. Математика або 3. Іноземна мова 0,3 100
 Факультет Іноземної філології (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 68–61-38) 

014.02 Середня освіта  
(Англійська мова і література)

1. Українська мова та література 0,3
0,1

100 12260
грн/рік

11000
грн/рік2. Іноземна мова 0,4 100

3. Історія України або 3. Географія 0,2 100

014.02 Середня освіта  
(Німецька мова і література)

1. Українська мова та література 0,35
0,1

100 12260
грн/рік

11000
грн/рік2. Іноземна мова 0,35 100

3. Історія України або 3. Географія 0,2 100

014.02 Середня освіта  
(Французька мова і література)

1. Українська мова та література 0,35
0,1

100 12260
грн/рік —2. Іноземна мова 0,35 100

3. Історія України або 3. Географія 0,2 100
 Факультет Історичний (вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700–48-01) 

014.03 Середня освіта (Історія)
1. Українська мова та література 0,25

0,1
100 12260

грн/рік
11000
грн/рік2. Історія України 0,4 100

3. Іноземна мова або 3. Географія 0,25 100

014.03 Середня освіта (Історія) **  
(небюджетна пропозиція)

1. Українська мова та література 0,3
0,1

100 12260
грн/рік

11000
грн/рік2. Історія України 0,3 100

3. Біологія або 3. Географія 0,3 100

014.07 Середня освіта (Географія)
1. Українська мова та література 0,3

0,1
100 12260

грн/рік
11000
грн/рік2. Географія 0,4 100

3. Іноземна мова або 3. Математика 0,2 100

014.07 Середня освіта (Географія) 
** (небюджетна пропозиція)

1. Українська мова та література 0,3
0,1

100 12260
грн/рік

11000
грн/рік2. Історія України 0,3 100

3. Географія або 3. Біологія 0,3 100
 Факультет Мистецтв (пров. Фанінський, 3; тел. (057) 702–15-26) 

014.13 Середня освіта (Музичне 
мистецтво)

1. Українська мова та література 0,35

0,1

100

12260
грн/рік —

2. Історія України 0,35 100
3. Іноземна мова або 3. Математика 0,2 100
Додаткове складання творчого заліку*  
з музики

допущено/ 
не допущено

014.13 Середня освіта  
(Музичне мистецтво)**  
(небюджетна пропозиція денної  
та заочної форм навчання)

1. Українська мова та література 0,3

0,1

100
12260
грн/рік

11000
грн/рік

2. Історія України 0,35 100

3. Творчий конкурс (музика) 0,25 100

024 Хореографія
1. Українська мова та література 0,2

0,1
100 12260

грн/рік
11000
грн/рік2. Історія України 0,2 100

3. Творчий конкурс (хореографія) 0,5 100
 Факультет Початкового навчання (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 68–41-04) 

013 Початкова освіта
1. Українська мова та література 0,3

0,1
100 12260

грн/рік
11000
грн/рік2. Математика 0,3 100

3. Історія України або 3. Біологія 0,3 100
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 Факультет Природничий (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 67–69-92) 

014.05 Середня освіта  
(Біологія та здоров’я людини)

1. Українська мова та література 0,3
0,1

100
12260
грн/рік

11000
грн/рік2. Біологія 0,4 100

3. Хімія або 3. Математика 0,2 100

014.06 Середня освіта (Хімія)
1. Українська мова та література 0,3

0,1
100

12260
грн/рік

11000
грн/рік2. Хімія 0,3 100

3. Біологія або 3. Математика 0,3 100

016 Спеціальна освіта  
(дефектологія та реабілітологія)

1. Українська мова та література 0,3
0,1

100
12260
грн/рік

11000
грн/рік2. Біологія 0,3 100

3. Історія України або 3. Іноземна мова 0,3 100

091 Біологія
1. Українська мова та література 0,3

0,1
100

12260
грн/рік

11000
грн/рік2. Біологія 0,4 100

3. Хімія або 3. Іноземна мова 0,2 100
 Факультет Психології і соціології (пров. Фанінський, 3; тел. (057) 701–04-64) 

052 Політологія
1. Українська мова та література 0,3

0,1
100 12260

грн/рік
11000
грн/рік2. Історія України 0,3 100

3. Математика або 3. Іноземна мова 0,3 100

053 Психологія
1. Українська мова та література 0,3

0,1
100 12260

грн/рік
11000
грн/рік2. Біологія 0,3 100

3. Математика або 3. Іноземна мова 0,3 100

054 Соціологія
1. Українська мова та література 0,3

0,1
100 12260

грн/рік
11000
грн/рік2. Математика 0,3 100

3. Історія України або 3. Іноземна мова 0,3 100

054 Соціологія **  
(небюджетна пропозиція)

1. Українська мова та література 0,3
0,1

100 12260
грн/рік

11000
грн/рік2. Історія України 0,3 100

3. Іноземна мова або 3. Математика 0,3 100

231 Соціальна робота
1. Українська мова та література 0,3

0,1
100 12260

грн/рік
11000
грн/рік2. Історія України 0,3 100

3. Іноземна мова або 3. Математика 0,3 100

231 Соціальна робота **  
(небюджетна пропозиція)

1. Українська мова та література 0,3
0,1

100 12260
грн/рік

11000
грн/рік2. Історія України 0,3 100

3. Іноземна мова або 3. Біологія 0,3 100
 Факультет Славістики (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 68–48-03) 

014.02 Середня освіта  
(Російська мова і література)

1. Українська мова та література 0,35
0,1

100 12260
грн/рік

11000
грн/рік2. Іноземна мова 0,35 100

3. Історія України або 3. Географія 0,2 100
 Факультет Український мовно-літературний ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненка  

(вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 68–11-74, (0572) 68–02-23) 

014.01 Середня освіта  
(Українська мова і література)

1. Українська мова та література 0,4
0,1

100 12260
грн/рік

11000
грн/рік2. Історія України 0,2 100

3. Іноземна мова або 3. Географія 0,3 100

035.01 Філологія  
(Українська мова та література)

1. Українська мова та література 0,4
0,1

100 12260
грн/рік

11000
грн/рік2. Іноземна мова 0,3 100

3. Історія України або 3. Географія 0,2 100
 Факультет Фізико-математичний (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 67–53-58) 

014.04 Середня освіта (Математика)
1. Українська мова та література 0,2

0,1
100 12260

грн/рік
11000
грн/рік2. Математика 0,4 100

3. Фізика або 3. Іноземна мова 0,3 100

014.08 Середня освіта (Фізика)
1. Українська мова та література 0,2

0,1
100 12260

грн/рік
11000
грн/рік2. Фізика 0,3 100

3. Математика або 3. Іноземна мова 0,4 100

014.09 Середня освіта  
(Інформатика)

1. Українська мова та література 0,3
0,1

100 12260
грн/рік

11000
грн/рік2. Математика 0,3 100

3. Фізика або 3. Іноземна мова 0,3 100
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1 2 3 4 5 6 7
 Факультет Фізичного виховання і спорту (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 68–06-13) 

014.11 Середня освіта  
(Фізична культура)

1. Українська мова та література 0,3

0,1

100

12260
грн/рік —

2. Біологія 0,3 100
3. Історія України або 3. Географія 0,3 100
Додаткове складання творчого заліку*  
з фізичної культури

допущено/ 
не допущено

014.11 Середня освіта  
(Фізична культура)**  
(небюджетна пропозиція денної  
та заочної форм навчання)

1. Українська мова та література 0,3

0,1

100
12260
грн/рік

11000
грн/рік

2. Біологія 0,35 100

3. Творчий конкурс (фізична культура) 0,25 100

017 Фізична культура і спорт
1. Українська мова та література 0,3

0,1
100 12260

грн/рік
11000
грн/рік2. Біологія 0,35 100

3. Творчий конкурс (фізична культура) 0,25 100
 Факультет Художньо-графічний (пров. Фанінський, 3; тел. (057) 701–04-95) 

014.12 Середня освіта  
(Образотворче мистецтво)

1. Українська мова та література 0,3

0,1

100

12260
грн/рік

11000
грн/рік

2. Історія України 0,3 100
3. Іноземна мова або 3. Біологія 0,3 100
Додаткове складання творчого заліку*  
з малювання

допущено/ 
не допущено

014.12 Середня освіта  
(Образо творче мистецтво) **  
(небюджетна пропозиція)

1. Українська мова та література 0,3
0,1

100 12260
грн/рік

11000
грн/рік2. Історія України 0,35 100

3. Творчий конкурс (малювання) 0,25 100
022 Дизайн (за видами:
«Графічний дизайн»; «Дизайн 
одягу»; «Дизайн середовища»)

1. Українська мова та література 0,2
0,1

100 12260
грн/рік

11000
грн/рік2. Історія України 0,2 100

3. Творчий конкурс (малювання) 0,5 100
 Факультет Юридичний (вул. Чернишевська, 60; тел. (057) 700–35-28) 

081 Право
1. Українська мова та література 0,25

0,1
100 12260

грн/рік
11000
грн/рік2. Історія України 0,4 100

3. Математика або 3. Іноземна мова 0,25 100

* творчі заліки проводяться із спеціальностей (предметних спеціальностей) відповідно до додатка 4 до Умов прийому до закладів вищої освіти України 
у 2018 році: 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво);

** оголошення набору на небюджетну (виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб) пропозицію з іншим набором конкурсних предметів.

Конкурсний бал розраховується за формулою: Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А + К5 × ОУ, де П1,  П2 — оцінки ЗНО або 
вступних іспитів із першого та другого предметів; П3 — оцінка ЗНО, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А — середній 
бал документа про ПЗСО (додаток 12 до Правил), ОУ — бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього. 
В університеті — ОУ дорівнює 0.
Вагові коефіцієнти: К1,  К2, К3 — у межах 0,2–0,4; для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво»: 022 Дизайн, 024 Хореографія К3 — 
0,5, для інших спеціальностей, на яких передбачено творчий конкурс, К3 — 0,25; К4 дорівнює 0,1. Сума коефіцієнтів К1,  К2, К3, К4, К5 для кожної 
конкурсної пропозиції дорівнює 1.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників 
на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра проводяться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання Заочна форма навчання

вступники на основі повної загальної середньої освіти
1 2 3

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів

02 липня — 25 липня 2018 року 
(закінчення о 18.00 годині)

02 липня — 25 липня 2018 року 
(закінчення о 18.00 годині)

Проведення медичних оглядів та інших докон-
курсних процедур на спеціальності: 014 Се-
редня освіта (Фізична культура), 017 Фізична 
культура і спорт, 024 Хореографія

03 липня — 11 липня 2018 року 03 липня — 11 липня 2018 року

Проведення університетом творчих заліків  
(за графіком)

01 лютого — 26 липня 2018 року 
(закінчення о 13.00 годині)

01 лютого — 26 липня 2018 року 
(закінчення о 13.00 годині)

1 2 3

Початок прийому заяв і документів 12 липня 2018 року

особи, які претендують на місця державного замовлення,— 
12 липня 2018 року
особи, які претендують на місця за кошти фізичних  
та/або юридичних осіб,— 20 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, 
які вступають на основі співбесіди, вступних 
іспитів або творчих конкурсів

о 18.00 годині
20 липня 2018 року

особи, які претендують на місця державного замовлення,— 
о 18.00 годині 20 липня 2018 року
особи, які претендують на місця за кошти фізичних  
та/або юридичних осіб,— 08 серпня 2018 року

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, 
які вступають тільки на основі сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 годині
26 липня 2018 року

особи, які претендують на місця державного замовлення,— 
о 18.00 годині 26 липня 2018 року
особи, які претендують на місця за кошти фізичних  
та/або юридичних осіб,— 16 серпня 2018 року

Проведення співбесід 21 липня — 23 липня 2018 року

особи, які претендують на місця державного замовлення,— 
21 липня — 23 липня 2018 року
особи, які претендують на місця за кошти фізичних  
та/або юридичних осіб,— 09 серпня — 11 серпня 2018 року

Проведення творчих конкурсів і вступних 
іспитів

21 липня — 26 липня
2018 року

особи, які претендують на місця державного замовлення,— 
21 липня — 26 липня 2018 року
особи, які претендують на місця за кошти фізичних  
та/або юридичних осіб,— 09 серпня — 16 серпня 2018 року

Оприлюднення списку вступників, рекомен-
дованих до зарахування за результатами 
співбесіди

за державним замовленням —
не пізніше 12.00 години
24 липня 2018 року

особи, які претендують на місця державного замовлення,—  
не пізніше 12.00 години 24 липня 2018 року
особи, які претендують на місця за кошти фізичних  
та/або юридичних осіб,— 13 серпня 2018 року

Оприлюднення списку вступників, які всту-
пають на основі сертифікатів ЗНО, творчих 
конкурсів і вступних іспитів (у тому числі 
за квотою-1)

за державним замовленням —
не пізніше 01 серпня 2018 року

особи, які претендують на місця державного замовлення,—  
не пізніше 01 серпня 2018 року
особи, які претендують на місця за кошти фізичних  
та/або юридичних осіб,— 17 серпня 2018 року

Вибір вступниками місця навчання 
та виконання вимог до зарахування

на місця за державним 
замовленням:
за співбесідою до 18.00 години 
25 липня 2018 року*;
за конкурсом до 18.00 години 
06 серпня 2018 року;
на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб** не пізніше 
12.00 години 27 серпня 2018 року

на місця за державним замовленням:
за співбесідою до 18.00 години 25 липня 2018 року*;
за конкурсом до 18.00 години 06 серпня 2018 року;
на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб** не пізніше 
12.00 години 27 серпня 2018 року

Зарахування вступників

за державним замовленням:
за співбесідою не пізніше 12.00 
години 26 липня 2018 року;
за конкурсом не пізніше 12.00 
години 07 серпня 2018 року;
за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів, за кошти 
фізичних або юридичних осіб — 
29 серпня 2018 року

за державним замовленням:
за співбесідою не пізніше 12.00 години 26 липня 2018 року;
за конкурсом не пізніше 12.00 години 07 серпня 2018 року;
за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти 
фізичних або юридичних осіб — 28 серпня 2018 року

Переведення на вакантні місця державного 
замовлення й на місця за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів осіб,  
які зараховані на навчання за кошти фізичних  
та/або юридичних осіб на основі повної 
загальної середньої освіти

не пізніше 18 серпня 2018 року не пізніше 18 серпня 2018 року

*  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 зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної 
середньої освіти, особисто подають копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця держав-
ного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення 
(до 18.00 години 06 серпня 2018 року).
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до заяви встановленої форми на ім’я ректора університету додаються документи:
1. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ 
(атестат, диплом), і додаток до нього — оригінал і копія.

2. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), видані Українським центром 
оцінювання якості освіти у 2016, 2017 та 2018 роках, окрім оцінок із англійської, французької, німецької й іспанської мов. Оцінки з англійської, 
французької, німецької й іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року. Подається оригінал  
і 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 приймаль-

ної комісії.

5. 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
6. 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).
7. Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 

на основі повної загальної середньої освіти (за наявності) — оригінали пред’являються особисто, 2 (дві) копії подаються до приймальної комісії.
8. 1 (одна) копія ідентифікаційного коду.
9. 1 (одна) копія свідоцтва про шлюб (якщо прізвище в документі, що посвідчує особу, відрізняється від прізвища в документі про освіту).
10. 2 паперові папки (із зав’язками) і 3 конверти з марками по Україні.
 Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

з усіх питань щодо вступу у 2018 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, е-mail: priimalna@hnpu.edu.ua.

Інформація приймальної комісії щодо вступу до університету розміщена на сайті за адресою http://hnpu.edu.ua — 
вкладка «Абітурієнту»).

Консультаційний центр для школярів (підготовка до ЗНО та творчих конкурсів): 
61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2 (станція метро «Студентська»), кімн. 402-Б, тел. (0572) 67–66-04.

корисні Посилання для встУПників:
УСЕ про ЗНО 2018 — Український центр оцінювання якості освіти — http://testportal.gov.ua Електронний вступ (електронний кабінет вступника) — http://ez. osvitavsim.org.ua

2. освітній рівень «бакалавр» денної та заочної форм навчання (для встУПників, які здобУли освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого сПеціаліста 
(освітній стУПінь бакалавра/магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень сПеціаліста); встУП на 1 кУрс зі скороченим терміном навчання та 2 кУрс із нормативним терміном навчання)

На навчання для здобуття ступеня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на перший курс за скороченим строком навчання зараховуються особи за результатами фахового вступного випробування в разі вступу на ту саму або споріднену спеціальність.
На навчання для здобуття ступеня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на перший курс за скороченим строком навчання зараховуються особи за результатами додаткового вступного випробування (ДВВ*) і фахового вступного випробування в разі вступу за іншою 

спеціальністю.
На навчання для здобуття ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю та формою навчання на другий курс із нормативним терміном навчання зараховуються за умови успішного проходження вступних випробувань, особи, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра і виконують у повному 

обсязі індивідуальний навчальний план (паралельне навчання**).
На навчання для здобуття ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю на основі здобутих ступенів вищої освіти бакалавра або магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на перший курс за скороченим строком навчання зараховуються особи за результатами фахового вступного випробування.

Код та назва спеціальності 
освітнього ступеня бакалавра

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

Вступний іспит  
з базового предмета

(паралельне 
навчання**)

1 2 3 4
 Факультет Дошкільної освіти (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 68–48-83) 

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

Біологія, українська мова  
і література, психологія. ДВВ* 
(творчий конкурс)

Біологія

 Факультет Економічний (вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700–35-20) 

051 Економіка

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. ДВВ*

Основи  
економічної теорії

 Факультет Іноземної філології (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 68–61-38) 
014.02 Середня освіта  
(Англійська мова і література)

Англійська мова, українська мова 
і література, психологія. ДВВ* Англійська мова

014.02 Середня освіта  
(Німецька мова і література)

Німецька мова, українська мова 
і література, психологія. ДВВ* Німецька мова

014.02 Середня освіта  
(Французька мова і література)

Французька мова, українська мова 
і література, психологія. ДВВ* Французька мова

 Факультет Історичний (вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700–48-01) 

014.03 Середня освіта (Історія) 5.03040101 правознавство Історія України, українська мова 
і література, психологія. ДВВ* Історія України

014.07 Середня освіта  
(Географія)

5.04010602 прикладна екологія (101 екологія); 
5.04010501 метеорологічні та гідрологічні спо-
стереження (103 науки про Землю); 5.14010101 
готельне обслуговування (241 готельно-ресторанна 
справа); 5.14010102 ресторанне обслуговування (241 
готельно-ресторанна справа); 5.14010301 туристичне 
обслуговування (242 туризм)

Географія, українська мова  
і література, психологія. ДВВ* —

 Факультет Мистецтв (пров. Фанінський, 3; тел. (057) 702–15-26) 
014.13 Середня освіта  
(Музичне мистецтво)

5.02010401 народна художня творчість; 5.02020401 
музичне мистецтво

Музика, українська мова  
і література, психологія. ДВВ* Музика

024 Хореографія 5.02020201 хореографія Хореографія, українська мова 
і література, психологія. ДВВ* Хореографія

 Факультет Початкового навчання (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 68–41-04) 

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

Математика, українська мова 
і література, психологія. ДВВ* Математика
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 Факультет Природничий (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 67–69-92) 

016 Спеціальна освіта  
(дефектологія  
та реабілітологія)

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

Біологія, українська мова  
і література, психологія. ДВВ* —

014.05 Середня освіта  
(Біологія та здоров’я людини)

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 фарма-
цевтичних препаратів

Біологія, українська мова  
і література, психологія. ДВВ* Біологія

014.06 Середня освіта (Хімія) Хімія, українська мова і література, 
психологія. ДВВ* Хімія

091 Біологія Біологія, українська мова  
і література, психологія. ДВВ* Біологія

 Факультет Психології і соціології (пров. Фанінський, 3; тел. (057) 701–04-64) 

052 Політологія 5.13010101 соціальна робота Історія України, українська мова 
і література, психологія. ДВВ* —

053 Психологія

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

Біологія, українська мова  
і література, психологія. ДВВ* Біологія

054 Соціологія 5.13010101 соціальна робота; 5.01010601 соціальна 
педагогіка

Математика, українська мова 
і література, психологія. ДВВ* Математика

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

Біологія, українська мова  
і література, психологія. ДВВ* Біологія

 Факультет Славістики (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 68–48-03) 
014.02 Середня освіта  
(Російська мова і література)

Російська мова, українська мова 
і література, психологія. ДВВ* Російська мова
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 Факультет Український мовно-літературний ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненка  

(вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 68–11-74, (0572) 68–02-23) 
014.01 Середня освіта  
(Українська мова і література) 5.02010201 бібліотечна справа; 5.02010501 діловодство; 

5.03030301 видавнича справа та редагування

Українська мова і література,  
іноземна мова (англійська / німецька 
/ французька), психологія. ДВВ*

Українська мова 
і література035.01 Філологія  

(Українська мова  
та література)

 Факультет Фізико-математичний (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 67–53-58) 
014.04 Середня освіта 
(Математика) 5.04030101 прикладна математика Математика, українська мова 

і література, психологія. ДВВ* Математика

014.08 Середня освіта 
(Фізика)

Фізика, українська мова  
і література, психологія. ДВВ* Фізика

014.09 Середня освіта 
(Інформатика)

5.04030101 прикладна математика; 5.05010101 обслу-
говування програмних 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* Математика

 Факультет Фізичного виховання і спорту (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 68–06-13) 
014.11 Середня освіта  
(Фізична культура)

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 література, психологія. ДВВ* Фізична культура

017 Фізична культура і спорт

 Факультет Художньо-графічний (пров. Фанінський, 3; тел. (057) 701–04-95) 

014.12 Середня освіта  
(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* Малювання

022 Дизайн (за видами)

5.02020102 театрально-декораційне мистецтво; 
5.02020801 декоративно-прикладне мистецтво; 
5.05160203 моделювання та конструювання про-
мислових виробів; 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 виробництво; 5.05160202 виготовлення 
виробів із шкіри; 5.05160204 кольорування і художнє 
оздоблення виробів легкої промисловості; 5.02020501 
образотворче мистецтво; 5.06010201 архітектурне про-
ектування та внутрішній інтер’єр

Малювання, українська мова 
і література, психологія. ДВВ* Малювання

 Факультет Юридичний (вул. Чернишевська, 60; тел. (057) 700–35-28) 

081 Право 5.03040101 правознавство; 5.03040102 правоохоронна 
діяльність

Правознавство, українська мова 
і література, психологія. ДВВ* Правознавство

Програми додаткових та інших вступних випробувань розміщатимуться на офіційному сайті університету  
у квітні 2018 року (http://hnpu.edu.ua вкладка «Абітурієнту»).
Розмір оплати за навчання у 2018–2019 навчальному році для здобуття ступеня «бакалавр» на всіх факультетах, окрім Еконо-
мічного факультету, становить: денна форма — 12260 грн/рік, заочна форма — 11000 грн/рік.
Розмір оплати за навчання у 2018–2019 навчальному році для здобуття ступеня «бакалавр» на Економічному факультеті 
становить: денна форма — 9000 грн/рік, заочна форма — 8000 грн/рік.

до заяви встановленої форми на ім’я ректора університету додаються документи:
1. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освіт-

ньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (атестат, 
диплом), і додаток до нього — оригінал і копія.

2. Документ, що посвідчує особу,— оригінал пред’являється особисто, копія 
подається до приймальної комісії.

3. Військовий квиток або посвідчення про приписку — для 
військовозобов’язаних — оригінал пред’являється особисто, копія по-
дається до приймальної комісії.

4. 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
5. Медична довідка за формою 086-о або її копія (оскільки університет на-

лежить до тих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для 
галузей, які потребують обов’язкового професійно-медичного огляду).

6. 1 (одна) копія ідентифікаційного коду.
7. 1 (одна) копія свідоцтва про шлюб (якщо прізвище в документі, що по-

свідчує особу, відрізняється від прізвища в документі про освіту).
8. 2 паперові папки (із зав’язками) і 3 конверти з марками по Україні.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників на основі здобутих освітньо-кваліфіка-
ційних рівнів молодшого спеціаліста або спеціаліста, ступенів вищої освіти бакалавра або магістра й 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 

освітнього ступеня бакалавра проводяться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання Заочна форма навчання

вступники на основі неповної вищої, базової вищої, повної вищої освіти

Початок прийому заяв  
і документів 12 липня 2018 року 12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв  
і документів від осіб,  
які мають складати фахові 
вступні випробування

о 18.00 годині 24 липня 2018 року

особи, які претендують на місця державного 
замовлення,— о 18.00 годині 24 липня 2018 року
особи, які претендують на місця за кошти фізичних  
та/або юридичних осіб,— 08 серпня 2018 року

Строки проведення  
університетом фахових  
вступних випробувань

25 липня — 31 липня 2018 року

особи, які претендують на місця державного замовлення,—
25 липня — 31 липня 2018 року;
особи, які претендують на місця за кошти фізичних  
та/або юридичних осіб,— 09 серпня — 17 серпня 2018 року

Термін оприлюднення  
рейтингового списку вступників 02 серпня 2018 року

особи, які претендують на місця державного замовлення,—  
02 серпня 2018 року;
особи, які претендують на місця за кошти фізичних  
та/або юридичних осіб,— 20 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням  
не пізніше 06 серпня 2018 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб —  
не пізніше 18 серпня 2018 року

за державним замовленням — 06 серпня 2018 року;
особи, які претендують на місця за кошти фізичних  
та/або юридичних осіб,— не пізніше 27 серпня 2018 року

3. освітній рівень «магістр» денної та заочної форм навчання (термін навчання 1 рік 4 міс.)

3.1. Інформація для вступників за всіма спеціальностями (окрім спеціальностей: 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 081 «Право»)
На навчання для здобуття ступеня «магістр» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спе-

ціаліста). Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь 
магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Конкурсний відбір та зарахування для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю денної та заочної форм навчання здійснюються 
з урахуванням результатів вступного іспиту з іноземної мови, фахового вступного випробування й середнього бала відповідного додатка до диплома.

Конкурсний відбір і зарахування для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю денної та заочної форм навчання здійснюються за 
умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (ДВВ*; оцінювання здійснюються за принципом «зараховано» / «не зараховано»). 
Вступники, які успішно пройшли додаткове вступне випробування, допускаються до фахового вступного випробування та вступного іспиту з іноземної 
мови. Зарахування здійснюється з урахуванням результатів вступного іспиту з іноземної мови, фахового вступного випробування й середнього бала 
відповідного додатка до диплома.

3.2.(1) Інформація для вступників за спеціальностями: 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія»
На навчання для здобуття ступеня «магістр» на спеціальності галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (051 «Економіка», 

052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія») приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфіка-
ційний рівень спеціаліста). Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть 
здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Конкурсний відбір і зарахування для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю денної та заочної форм навчання здійсню-
ються з урахуванням результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або 

іспанська), фахового вступного випробування й середнього бала відповідного додатка до диплома за шкалою від 0 до 20 балів.
Конкурсний відбір і зарахування для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю денної та заочної форм навчання здійснюються за 

умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (ДВВ*; оцінювання здійснюються за принципом «зараховано» / «не зараховано»). 
Вступники, які успішно пройшли додаткове вступне випробування й мають позитивні результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови, допуска-
ються до фахового вступного випробування. Зарахування здійснюється з урахуванням результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови, фахово-
го вступного випробування й середнього бала відповідного додатка до диплома за шкалою від 0 до 20 балів.

3.3.(2) Інформація для вступників за спеціальністю 081 «Право»
На навчання для здобуття ступеня «магістр» за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освіт-

ньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, 
можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Вступники для здобуття ступеня «магістр» за спеціальністю 081 «Право» за денною та заочною формами навчання, які бажають взяти участь 
у конкурсному відборі, і подають заяви тільки в електронній формі (додаток 14 до Правил). Вступники для здобуття ступеня «магістр» за спеціаль-
ністю 081 «Право» за денною та заочною формами навчання, які мають право на вступ за іспитами і бажають скористатися цим правом або мають 
розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві в документах, подають іноземний документ про здобутий ступінь 
вищої освіти та ін., передбачене пунктом 6.2 розділу VІ Правил, подають заяви тільки в паперовій формі.

Конкурсний відбір і зарахування для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю денної та заочної форм навчання здійсню-

ються з урахуванням результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або 
іспанська) і результатів єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого 
є тест із права та тест загальної навчальної правничої компетентності.

Конкурсний відбір і зарахування для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю денної та заочної форм навчання здійснюються за 
результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права й загальних навчальних правничих 
компетентностей з урахуванням додаткового вступного випробування (ДВВ*; оцінювання здійснюються за принципом «зараховано» / «не зараховано») 
для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення в закритих (фіксованих) і відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв 
на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Код та назва спеціальності 
освітнього ступеня 

магістра

Споріднені напрями підготовки 
ОС бакалавра (спеціальності 
ОКР спеціаліста) (код, назва)

Фахове випробування (єдине фахове вступне випробування), 
іспит з іноземної мови (єдиний вступний іспит з іноземної мови) /

Додаткове вступне випробування (ДВВ*)
Прийом документів здійснюється на факультетах за адресами:

1 2 3
 Факультет Дошкільної освіти (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 68–48-83) 

012 Дошкільна освіта 6.010101 дошкільна освіта; 7.01010101 
дошкільна освіта

Теорія та технології дошкільної освіти; Іноземна мова.
ДВВ*: дошкільна педагогіка та психологія

 Факультет Іноземної філології (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 68–61-38) 

014.02 Середня освіта  
(Англійська мова і література)

6.020303 філологія (мова і література 
(англійська)); 7.02030302 мова і літерату-
ра (англійська)

Теорія і методика навчання англійської мови; 
Практичний курс англійської мови.
ДВВ*: англійська мова та методика її навчання

014.02 Середня освіта  
(Німецька мова і література)

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

Теорія і методика навчання німецької мови; 
Практичний курс німецької мови.
ДВВ*: німецька мова та методика її навчання

014.02 Середня освіта  
(Французька мова і література)

6.020303 філологія (мова і література 
(французька)); 7.02030302 мова і літера-
тура (французька)

Теорія і методика навчання французької мови; 
Практичний курс французької мови.
ДВВ*: французька мова та методика її навчання

 Факультет Історичний (вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700–48-01) 

014.03 Середня освіта (Історія) 6.020302 історія; 7.02030201 історія Історія та методика викладання історії; Іноземна мова.
ДВВ*: історія

 Факультет Мистецтв (пров. Фанінський, 3; тел. (057) 702–15-26) 
014.13 Середня освіта  
(Музичне мистецтво)

6.020204 музичне мистецтво; 7.02020401 
музичне мистецтво

Музика; Іноземна мова.
ДВВ*: музика

024 Хореографія 6.020202 хореографія; 7.02020201 
хореографія

Хореографія; Іноземна мова.
ДВВ*: практика з хореографії

025 Музичне мистецтво 6.020204 музичне мистецтво; 7.02020401 
музичне мистецтво

Музичне виконавство; Іноземна мова.
ДВВ*: музика

 Факультет Початкового навчання (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 68–41-04) 

013 Початкова освіта 6.010102 початкова освіта; 7.01010201 
початкова освіта

Педагогіка початкової освіти; Іноземна мова.
ДВВ*: педагогіка та психологія

 Факультет Природничий (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 67–69-92) 
014.05 Середня освіта  
(Біологія та здоров’я людини) 6.040102 біологія; 7.04010201 біологія Біологія та методика викладання біології; Іноземна мова.

ДВВ*: біологія

014.06 Середня освіта (Хімія) 6.040101 хімія; 7.04010101 хімія Хімія та методика викладання хімії; Іноземна мова.
ДВВ*: хімія

016 Спеціальна освіта (логопедія) ** Логопедія з корекційними методиками; Іноземна мова.
ДВВ*: спеціальна педагогіка і спеціальна психологія

091 Біологія 6.040102 біологія; 7.04010201 біологія Біологія; Іноземна мова.
ДВВ*: біологія

 Факультет Славістики (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 68–48-03) 

014.02 Середня освіта  
(Російська мова і література)

6.020303 філологія (мова і література 
(російська));
7.02030302 мова і література (російська)

Російська мова і світова література з методикою їх викладання; 
Іноземна мова.
ДВВ*: російська мова та світова література

 Факультет Український мовно-літературний ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненка 
(вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 68–11-74, (0572) 68–02-23) 

014.01 Середня освіта  
(Українська мова і література)

6.020303 філологія (українська мова 
і література)
7.02030301 українська мова і література

Українська мова і література та методика їх викладання; Іноземна 
мова.
ДВВ*: українознавство

035.01 Філологія  
(Українська мова та література)

6.020303 філологія (українська мова 
і література)
7.02030301 українська мова і література

Українська мова і література та методика їх викладання; Іноземна 
мова.
ДВВ*: українознавство

 Факультет Фізико-математичний (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 67–53-58) 

014.04 Середня освіта (Математика) 6.040201 математика; 6.040301 приклад-
на математика; 7.04020101 математика

Математика та методика її викладання; Іноземна мова.
ДВВ*: елементарна математика

014.08 Середня освіта (Фізика)
6.040202 механіка; 6.040203 фізика; 
6.040204 прикладна фізика; 6.040206 
астрономія; 7.04020301 фізика

Фізика та методика її викладання; Іноземна мова.
ДВВ*: основи фізики

014.09 Середня освіта (Інформатика)

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

Інформатика та методика її викладання; Іноземна мова.
ДВВ*: програмування

1 2 3
 Факультет Фізичного виховання і спорту (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 68–06-13) 

014.11 Середня освіта  
(Фізична культура)

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

Теорія та методика фізичного виховання; Іноземна мова.
ДВВ*: теорія та методика фізичного виховання школярів

017 Фізична культура і спорт
6.010201 фізичне виховання; 6.010202 
спорт; 6.010203 здоров’я людини; 
7.01020101 фізичне виховання

Теорія та методика спортивного тренування; Іноземна мова.
ДВВ*: теорія та методика підготовки спортсменів

 Факультет Художньо-графічний (пров. Фанінський, 3; тел. (057) 701–04-95) 

014.12 Середня освіта  
(Образотворче мистецтво)

6.020205 образотворче мистецтво; 
6.020206 реставрація творів мистецтва; 
6.020207 дизайн; 6.020208 декора-
тивно-прикладне мистецтво; 6.051601 
технологія та дизайн текстильних мате-
ріалів; 6.060102 архітектура; 7.02020501 
образотворче мистецтво

Теорія та практика образотворчого мистецтва; Іноземна мова.
ДВВ*: теорія образотворчого мистецтва

022 Дизайн (за видами)

6.020205 образотворче мистецтво; 
6.020206 реставрація творів мистецтва; 
6.020207 дизайн; 6.020208 декора-
тивно-прикладне мистецтво; 6.051601 
технологія та дизайн текстильних мате-
ріалів; 6.060102 архітектура; 7.02020501 
образотворче мистецтво

Творчий конкурс; Іноземна мова.
ДВВ*: тестове випробування

 Факультет Економічний (вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700–35-20) 

051 Економіка (1)

6.030501 економічна теорія; 6.030502 
економічна кібернетика; 6.030503 
міжнародна економіка; 6.030504 еконо-
міка підприємства; 6.030505 управління 
персоналом та економіка праці; 6.030506 
прикладна статистика; 6.030507 марке-
тинг; 6.030508 фінанси і кредит; 6.030509 
облік і аудит; 6.030601 менеджмент; 
7.03050101 економічна теорія

Економічна теорія; Єдиний вступний іспит із іноземної мови.
ДВВ*: політекономія

 Факультет Юридичний (вул. Чернишевська, 60; тел. (057) 700–35-28) 

081 Право (2) 6.030401 правознавство; 7.03040101 пра-
вознавство

Єдине фахове вступне випробування (з права та загальних 
навчальних правничих компетентностей); Єдиний вступний іспит 
із іноземної мови.
ДВВ*: Конституційне право України

 Факультет Психології і соціології (пров. Фанінський, 3; тел. (057) 701–04-64) 

052 Політологія (1) 6.030104 політологія; 7.03010401 
політологія

Політологія; Єдиний вступний іспит із іноземної мови.
ДВВ*: основи політології

053 Психологія (1) 6.030102 психологія; 7.03010201 
психологія

Психологія; Єдиний вступний іспит із іноземної мови.
ДВВ*: основи психології

054 Соціологія (1) 6.030101 соціологія; 7.03010101  
соціологія

Соціологія; Єдиний вступний іспит із іноземної мови.
ДВВ*: основи соціології

231 Соціальна робота
6.010106 соціальна педагогіка; 6.130102 
соціальна робота; 7.01010601 соціальна 
педагогіка; 7.13010201 соціальна робота

Соціальна робота; Іноземна мова.
ДВВ*: основи соціальної роботи

Інститут підвищення кваліфікації, перепідготовки  
(вул. Валентинівська, 2, тел. (0572) 68–48-35, (0572) 68–02-92)

073 Менеджмент (Менеджмент 
організацій і адміністрування)

7.03060101 менеджмент організацій 
і адміністрування Менеджмент; Іноземна мова

073 Менеджмент (Управління навчаль-
ним закладом)

8.18010020 управління навчальним 
закладом Менеджмент; Іноземна мова

Інститут здійснює підвищення кваліфікації керівників, вчителів, вихователів закладів загальної середньої освіти, позашкільних і закладів дошкільної 
освіти та викладачів вишів І-ІІ рівнів акредитації за всіма ліцензованими й акредитованими в університеті спеціальностями на комерційній основі за 
договором із фізичними та/або юридичними особами. На курси підвищення кваліфікації документи приймаються упродовж навчального року.
** вступники до магістратури на спеціальність 016 «Спеціальна освіта» (логопедія) не повинні мати вад мовлення (передбачається проведення співбесіди).
Програми додаткових та інших вступних випробувань розміщуватимуться на офіційному сайті університету у квітні 2018 року 
(http://hnpu. edu. ua вкладка «Абітурієнту»).
Розмір оплати за навчання у 2018–2019 навчальному році для здобуття ступеня «магістр» на всіх факультетах становить: 
денна форма — 14700 грн/рік, заочна форма — 13490 грн/рік.
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до заяви встановленої форми на ім’я ректора університету додаються документи:

1. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (диплом), 
і додаток до нього — оригінал і копія.

2. Екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування при 
вступі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, 
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 
081 «Право». Подається оригінал і копія (додатково роздруковуються 
результати).

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 по-
дається до приймальної комісії.

5. 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
6. Медична довідка за формою 086-о або її копія (оскільки університет на-

лежить до тих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для 
галузей, які потребують обов’язкового професійно-медичного огляду).

7. Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 
іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за 
спеціальністю 081 «Право» (за наявності) — оригінали пред’являються 
особисто, 2 (дві) копії подаються до приймальної комісії.

8. 1 (одна) копія ідентифікаційного коду.
9. 1 (одна) копія свідоцтва про шлюб (якщо прізвище в документі, що по-

свідчує особу, відрізняється від прізвища в документі про освіту).
10. 2 паперові папки (із зав’язками) і 3 конверти з марками по Україні.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти 
бакалавра або магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання (ОКРІМ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 

051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 081 «Право») проводяться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання Заочна форма навчання

вступники на основі базової або повної вищої освіти
Початок прийому заяв і документів 12 липня 2018 року 12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, 
які мають складати фахові вступні випробування, 
що проводить університет

06 серпня 2018 року 06 серпня 2018 року

Строки проведення університетом фахових 
вступних випробувань 07 серпня — 20 серпня 2018 року 07 серпня — 20 серпня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку 
вступників 21 серпня 2018 року 21 серпня 2018 року

Вибір вступниками місця навчання й виконання 
вимог до зарахування 23 серпня 2018 року 27 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників
за державним замовленням — 28 серпня 2018 року;
за кошти фізичних та/або юридичних осіб — 
не пізніше 31 серпня 2018 року

за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб — не пізніше 31 серпня 2018 року

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ХНПУ імені Г.С. Сковороди, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників на основі здо-
бутого ступеня вищої освіти бакалавра або магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: 051 «Економіка», 

052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія» та ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 «Право» за всіма формами навчання проводяться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання Заочна форма навчання

вступники на основі базової або повної вищої освіти
1 2 3

Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту 
з іноземної мови

14 травня — 05 червня 2018 року (за-
кінчення о 18.00 годині)

14 травня — 05 червня 2018 року 
(закінчення о 18.00 годині)

Реєстрація електронних кабінетів вступників (для спеціальності 
081 «Право»)

14 травня — 05 червня 2018 року (за-
кінчення о 24.00 годині)

14 травня — 05 червня 2018 року 
(закінчення о 24.00 годині)

Строки проведення університетом додаткового вступного випро-
бування 14 травня — 31 травня 2018 року 14 травня — 31 травня 2018 року

Початок прийому заяв і документів 02 липня 2018 року 02 липня 2018 року

1 2 3
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають на 
основі вступних іспитів 09 липня 2018 року 09 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають на основі 
результатів єдиного фахового вступного іспиту та фахового вступного 
випробування (для спеціальностей: 051 «Економіка», 052 «По-
літологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія»)

26 липня 2018 року 26 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають 
на основі результатів єдиного фахового вступного іспиту та 
єдиного фахового вступного випробування (для спеціальності 
081 «Право»)

26 липня 2018 року 26 липня 2018 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту (іноземна мова) (додатко-
ва сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром 
оцінювання якості освіти) (для спеціальностей: 051 «Еконо-
міка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціо-
логія», 081 «Право»)

11 липня 2018 року 11 липня 2018 року

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування (додат-
кова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром 
оцінювання якості освіти) (для спеціальності 081 «Право»)

13 липня 2018 року 13 липня 2018 року

Строки проведення університетом фахових вступних випробувань 
(за матеріалами УЦОЯО) (для спеціальності 081 «Право») 11 липня та 13 липня 2018 року 11 липня та 13 липня 2018 року

Строки проведення університетом фахових вступних випробувань 
(по мірі формування груп) (для спеціальностей: 051 «Еконо-
міка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціо-
логія»)

23 липня — 29 липня 2018 року 23 липня — 29 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників (надання 
рекомендацій для зарахування за державним замовленням) до 13 серпня 2018 року до 13 серпня 2018 року

Вибір вступниками місця навчання та виконання вимог до за-
рахування до 18.00 години 18 серпня 2018 року до 18.00 години 18 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням — 
до 12.00 години 20 серпня 2018 року;
за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб — не пізніше 31 серпня 2018 року

за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб — не пізніше 
31 серпня 2018 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця 
за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб,  
які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних

не пізніше 28 серпня 2018 року не пізніше 28 серпня 2018 року

Прийом заяв і документів до Інституту підвищення кваліфікації, перепідготовки, фахові вступні випробування, 
конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра або магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» 
за всіма формами навчання проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання Заочна форма навчання

вступники на основі базової або повної вищої освіти
Початок прийому заяв і документів 15 березня 2018 року 15 березня 2018 року
Закінчення прийому заяв і документів 15 вересня 2018 року 15 вересня 2018 року
Строки проведення університетом фахових вступних випробувань 17 вересня — 25 вересня 2018 року 17 вересня — 25 вересня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 26 вересня 2018 року 26 вересня 2018 року
Вибір вступниками місця навчання й виконання вимог до за-
рахування 26 вересня — 28 вересня 2018 року 26 вересня — 28 вересня 2018 року

Терміни зарахування вступників до 29 вересня 2018 року до 29 вересня 2018 року

4. наУковий стУПінь «доктор філософії» (встУП до асПірантУри)

Вимоги до рівня освіти вступників
До аспірантури з відривом від виробництва, вечірньої форми навчання (за держзамовленням та на умовах контракту) та без відриву від виробництва 

(на умовах контракту) для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються громадяни України, які здобули ступінь 
магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:
• міжнародних договорів України та/ або міжнародних програм обміну чи академічної мобільності;

• на підставі договорів, укладених між університетом та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн щодо обміну вче-
ними чи академічної мобільності;

• за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.

Проведення вступних іспитів
1. Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити:
• зі спеціальності, 
• з філософії, 
• з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
2. Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівень В2, звільняються 

від складання вступного іспиту з іноземної мови.

3. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішен-
ням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

4. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів 
згідно з чинним законодавством України.

5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, до участі в наступних випробуваннях та у кон-
курсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до 
вступних випробувань до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів.

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі ХНПУ імені Г.С. Сковороди для здобуття наукового ступеня доктора філософії
Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності

01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки 03 Гуманітарні науки 035 Філологія
01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія
01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і спорт 05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 08 Право 081 Право
03 Гуманітарні науки 033 Філософія 09 Біологія 091 Біологія

до заяви, встановленої форми, на ім’я ректора університету додаються документи:
1. Особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 3–4, завірений печаткою за місцем роботи або навчання, дві фотокартки 2–3, автобіографія.
2. Засвідчена копія диплома про закінчення вищого навчального закладу з копією залікової відомості. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, вста-

новлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», 
затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 р.

3. Витяг з протоколу засідання ради вищого навчального закладу для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчаль-
ного закладу (випускникам ХНПУ імені Г.С. Сковороди не потрібно подавати витяг з протоколу засідання Вченої ради університету. Вчена рада ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди безпосередньо подає до відділу аспірантури і докторантури витяг з протоколу засідання).

4. Список опублікованих наукових праць. особи, які не мають опублікованих праць, подають наукові реферати з обраної спеціальності.
5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів для осіб, які повністю або частково склали їх.

6. Копія трудової книжки, завіреної за місцем роботи (у разі зміни місця роботи або працевлаштування після подачі документів до відділу аспірантури 
і докторантури додатково подати довідку з місця нової роботи про працевлаштування).

7. Медична довідка про стан здоров’я за формою 086/о.
8. 2 (дві) копії ідентифікаційного коду.
9. 2 (дві) копії паспорта.
10. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності).
11. Паспорт та військовий квіток подаються вступником до аспірантури особисто.
12. Особова справа подається в теці на зав’язках.
13. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва по-

дається аспірантом особисто в п’ятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Прийом заяв і документів до аспірантури, фахові вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників для здобуття наукового ступеня доктора філософії проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Терміни проведення

Початок прийому заяв та документів 01 червня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів 31 липня 2018 року

Строки проведення фахових вступних випробувань 03 вересня — 11 вересня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 13 вересня 2018 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 14 вересня 2018 року

Адреса та контакти ВІДДІЛУ ДОКТОРАНТУРИ ТА АСПІРАНТУРИ: 61002, м. Харків,  вул. Алчевських, 29 (станція метро «Пушкінська»), кімн. 103, тел. (057) 700-35-21.

5. наУковий стУПінь «доктор наУк» (встУП до докторантУри)

Вимоги до рівня освіти вступників
До докторантури приймаються на конкурсній основі громадяни України (за держзамовленням та на умовах контракту), які мають науковий ступінь 

доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності як у вітчизняних фахових виданнях, так і в закор-
донних журналах, індексованих в наукометричних базах, і які продемонстрували свою спроможність проводити наукові дослідження на високому рівні.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:
• міжнародних договорів України та/ або міжнародних програм обміну чи академічної мобільності;

• на підставі договорів, укладених між університетом та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн щодо обміну вче-
ними чи академічної мобільності;

• за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
Термін навчання в докторантурі — 2 роки.

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в докторантурі ХНПУ імені Г.С. Сковороди для здобуття наукового ступеня доктора наук
Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності

01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки 05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія
01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і спорт 08 Право 081 Право
03 Гуманітарні науки 033 Філософія 09 Біологія 091 Біологія
03 Гуманітарні науки 035 Філологія

до заяви, встановленої форми, на ім’я ректора університету додаються документи: 
1. Клопотання з місця роботи про прийом до докторантури.
2. Особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 3–4, завірений печаткою за місцем роботи або навчання, дві фотокартки 2–3, автобіографію.
3. Копії всіх дипломів (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном — копія нострифікованого диплома).
4. Характеристика-рекомендація до докторантури із зазначенням номера протоколу та дати засідання Вченої ради вищого навчального закладу за підписом 

керівника закладу або структурного підрозділу.
5. Список опублікованих наукових праць, завірений у встановленому порядку.
6. Розгорнутий план докторської дисертації.
7. Довідка з попереднього місця роботи про середню заробітну плату.
8. Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о.

9. 2 (дві) копії ідентифікаційного коду.
10. 2 (дві) копії паспорта.
11. Копія трудової книжки.
12. Паспорт та військовий квиток подаються вступником до докторантури особисто.
13. Особова справа подається в теці на зав’язках.
14. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури подається особисто в п’ятиденний 

термін після зарахування до докторантури.
Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до співбесіди до докторантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих 

документів.
Прийом заяв і документів до докторантури, проведення співбесід, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників для здобуття наукового ступеня доктора наук проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Терміни проведення
Початок прийому заяв та документів 01 червня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів 31 липня 2018 року

Строки проведення співбесіди та засідання вченої ради університету 03 серпня — 11 вересня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 13 вересня 2018 року
Термін зарахування вступників не пізніше 14 вересня 2018 року

Адреса та контакти ВІДДІЛУ ДОКТОРАНТУРИ ТА АСПІРАНТУРИ: 61002, м. Харків,  вул. Алчевських, 29 (станція метро «Пушкінська»), кімн. 103, тел. (057) 700-35-21.

Надруковано в друкарні ТОВ «Юка 
Оптима» вул. Сім`ї Сосніних, буд. 3, 
оф. 601, м. Київ, 03680.
Ти раж 500 прим.
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