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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2022 

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 



• 091 – Біологія, галузь знань – 09 Біологія,  
освітні рівні – бакалавр, магістр, доктор філософії 

• 162 – Біотехнології та біоінженерія, галузь знань –  
16 Хімічна та біоінженерія, освітній рівень - бакалавр 

• 014.05 – Середня освіта (біологія та здоров’я людини),  
галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка,  
освітні рівні - бакалавр / магістр 

Освітній процес на біологічному факультеті 
здійснюється за трьома спеціальностями: 

Підготовка кадрів здійснюється як за державним замовленням, так і на 
контрактній основі, за денною й заочною формою. Можливо отримати другу 
вищу освіту (контракт) 

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 



✔ Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 
01 липня 2022 року 

✔ Початок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі 29 липня 2022 
року, кінець – 8 серпня (співбесіда) 

                                23 серпня (вступ на основі НМТ, ЗНО, співбесіди замість НМТ) 
✔ Проведення співбесід – 09 – 16 серпня 2022 року 

✔ Зарахування вступників за результатами співбесіди – до 15:00 22 серпня 2022 року; 
за державним замовленням – 05 вересня 2022 року; за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб – не пізніше 19 вересня 2022 року (денна форма), 09 вересня 2022 
року (заочна форма) 

✔ Переведення на вакантні місця державного замовлення – до 19 вересня 2022 року 

БАКАЛАВРІАТ 
БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 



Бюджет: 
✔ Бали НМТ з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та 

історії України (третій предмет) 
✔ Бали ЗНО 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), 

передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідних спеціальності та 
джерела фінансування 

✔ Результати ЗНО 2019-2021 року з української мови та літератури/української мови, 
математики та/або історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість 
відповідних предметів НМТ, якщо різниця балів НМТ і ЗНО з відповідного предмету не 
перевищує 15 балів 

✔ У передбачених випадках, результати індивідуальної усної співбесіди з тих самих 
предметів зараховуються замість НМТ 

Контракт: 
✔ Відповідно до Правил прийому можуть використовуватись результати тільки розгляду 

мотиваційних листів 

Для конкурсного відбору зараховуються: 

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 



БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

091 БІОЛОГІЯ 

24 570 грн 

17 070 грн 
30 осіб 



Б
ІО

Л
О

ГІ
Ч

Н
И

Й
 Ф

А
К

У
Л

Ь
ТЕ

Т 

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

162 БІОТЕХНОЛОГІЇ 
ТА 

БІОІНЖЕНЕРІЯ 
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БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

014.05 СЕРЕДНЯ ОСВІТА 
(БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я 

ЛЮДИНИ) 

 

24 570 грн 

17 070 грн 15 осіб 

25 осіб 



Вступ на базі ОКР МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ 
✔ Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 01 

липня 2022 року. 

✔ Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року. 

✔ Закінчення прийому заяв та документів 23 серпня 2022 року. 

✔ Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 05 вересня 
2022 року. 

Для конкурсного відбору використовуються: 
✔ результати НМТ із української мови або ЗНО 2019-2021 років із української мови та 

літератури / української мови (перший предмет) та ще одного предмету НМТ або 
ЗНО 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет). 

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 



 
 
 

Здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 
 

✔прийом заяв і документів 29 липня - 15 вересня 2022 
року  

✔проведення фахового вступного випробування в усній 
формі –  01 серпня - 16 вересня 2022 року  

✔наказ про зарахування – 19 вересня 2022 року  



091 «БІОЛОГІЯ» 
014.05 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ)» 

✔ Прийом заяв та документів розпочинається 16 серпня 2022 року, 
закінчується 15 вересня 2022 року для осіб, які вступають на основі тільки 
фахового іспиту в закладі освіти 

✔ Проведення фахових вступних іспитів – 29 серпня – 17 вересня 2022 року 

✔ Наказ про зарахування: держзамовлення – 25 вересня, контракт – 01 
жовтня 

Для конкурсного відбору зараховуються: 
✔результати фахового іспиту - бюджет 
✔результати розгляду мотиваційних листів (відповідно до Правил прийому) - 

контракт 
 

МАГІСТРАТУРА 

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 



• Вступ на навчання  
у магістратурі 

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 



Офіційний веб-сайт біологічного факультету 
http://biology.karazin.ua/  

Чекаємо на вас!  

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Відповідальний секретар відбіркової 
Приймальної комісії біологічного факультету 
Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна 
старший викладач 

Забродський Руслан Францович 
 

тел.:+380 (66) 542 47 23 (Telegram) 

E-mail: start.biology@karazin.ua 

<< QR-код 

http://biology.karazin.ua/

