Шановні абітурієнти! Для Вашої зручності в цьому файлі зібрано всю
інформацію щодо термінів та порядку подання документів і
проходження вступних випробувань для вступу
до МАГІСТРАТУРИ
Інформація з Правил прийому для здобуття вищої освіти у
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна в 2020 р.
https://www.univer.kharkov.ua/images/pravyla-2020-7.pdf
Пункт V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
Відбіркові комісії1 для прийому на навчання для здобуття ступеня
магістра працюють:
з 05 серпня по 21 вересня 2020 року:
з понеділка по п’ятницю з 10.00 години до 15.00 години;
субота, неділя – вихідні дні,
з 13 серпня по 26 серпня 2020 року: з понеділка по п’ятницю з 10:00 до
16:00; (16, 22 серпня 2020 року — до 18:00),
субота 15 серпня — з 10:00 до 15:00,
неділя 16 серпня – з 10:00 до 18:00,
субота 22 серпня — з 10:00 до 18:00,
неділя 23 серпня — вихідний день;
з 27 серпня по 31 серпня 2020 року: з 09:00 до 16:00
(31 серпня 2020 року – до 18:00);
з 01 вересня по 14 вересня 2020 року: з понеділка по суботу з 10:00 до
15:00; неділя 06 вересня – з 10:00 до 18:00,
неділя 13 вересня — вихідний день.
Моб. тел. (в робочі години):
+380 (66) 5424 723
+380 (98) 0982 970
E-mail: start.biology@karazin.ua
АБІТУРІЄНТУ НЕОБХІДНО:

091 Біологія (всі освітні програми)
з 01 серпня 2020 року до 30 вересня 2020 року (бажано зареєструвати
кабінет до 5 серпня) - Реєстрація електронних кабінетів вступників,
завантаження необхідних документів.

1

Комісія, яка приймає документи

з 05 серпня 2020 року заява в електронній формі подається вступником
шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та
розглядається приймальною комісією Університету у порядку,
визначеному законодавством України.
У своєму електронному кабінеті Ви маєте обрати заклад вищої
освіти, спеціальність та освітню програму (и), за якою бажаєте
навчатися2.
Оскільки на початок вступної кампанії кількість місць за державним
замовленням невідома, рекомендуємо всім позначати обидві позиції3
(бюджет та контракт) у електронному кабінеті.
22 серпня 2020 року – завершення прийому документів для осіб, які
вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового
вступного випробування
ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ
Перша сесія: 19 серпня (середа) 9:00
Друга сесія: 22 серпня (субота) 9:004
 ОПП Біологія ауд. 3-15
Програма>>http://biology.karazin.ua/rtf-doc/mag_vstup-exam_Biology_20.pdf

 ОПП Біохімія ауд. 2-28
Програма>>http://biology.karazin.ua/rtf-doc/mag_vstup-exam_Biochem_20.pdf

 ОПП Генетика ауд. 7-26
Програма>>http://biology.karazin.ua/rtf-doc/mag_vstup-exam_Genetics_20.pdf

 ОПП Фізіологія людини і тварин ауд. 7-26
Програма>>http://biology.karazin.ua/rtf-doc/mag_vstup-exam_Physiol_20.pdf

01 вересня 2020 року - рекомендації для зарахування за державним
замовленням (система автоматично формує список рекомендованих
осіб згідно рейтингового балу)
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Ви можете обрати декілька освітніх програм, але відслідковуйте при цьому дати вступних
випробувань.
3

За виключенням тих осіб, які вже використали своє право на навчання за державним
замовленням на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
4

Якщо Ви не склали випробування у першу сесію, Ви можете піти на випробування у другу
сесію, але на іншу освітню програму та тільки, якщо Ви реєстрували її у електронному
кабінеті як варіант. УВАГА! На заочній формі навчання на спеціальності 091 Біологія тільки
ОДНА освітня програма БІОЛОГІЯ.

11 вересня 2020 року - рекомендації для зарахуванняна місця з оплатою
підготовки за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно
рейтингового балу
вимоги Правил прийому5 для зарахування мають бути виконані до 18:00
06 вересня 2020 року для вступників за державним замовленням і до 16
вересня 2020 року для вступників на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб;
наказ про зарахування за державним замовленням видається 11
вересня 2020 року; наказ про зарахування на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб видається 21 вересня 2020 року.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не
пізніше 01 вересня 2020 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб
– 11 вересня 2020 року
Термін виконання вступниками вимог5 для зарахування за державним
замовленням – до 18:00 06 вересня 2020 року, за кошти фізичних та/або
юридичних осіб –16 вересня 2020 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням - 11
вересня 2020 року; за кошти фізичних та/або юридичних осіб –21
вересня 2020 року

014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»
Початок прийому заяв та документів тільки в паперовій формі 10 серпня 2020 року
Зазначену вступником пріоритетність заяв НЕ може бути змінено. Для
участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти
вступники подають окремі заяви.
Закінчення прийому заяв та документів- 25 серпня 2020 року
Строки проведення Університетом вступних випробувань
Фаховий екзамен – 27 серпня (четвер), 10:00 ауд. 3-15
Програма>> http://biology.karazin.ua/rtf-doc/mag_vstup-exam_S-Osvita_20.pdf
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Рекомендовані особи мають принести оригінали документів у такі строки!

Іноземна мова – 28 серпня (п’ятниця), 10:00
Англійська – ауд. Велика хімічна
Німецька – ауд. 6-38
Французька – ауд. 8-40
Щодо додаткових балів (бали за наявність статей к фахових виданнях
відповідно до обраної спеціальності 6 ): якщо форма електронного
кабінету дозволить, тим абітурієнтам, які мають публікації відповідного
рівня, слід поставити відповідну позначку та завантажити матеріали у
електронний кабінет. Якщо формат електронного кабінету не дозволить
це зробити, абітурієнту слід особисто надати копії матеріалів до
відбіркової комістії до початку вступних випробувань.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення – не
пізніше 01 вересня 2020 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб
– 11 вересня 2020 року
Термін виконання вступниками вимог5 для зарахування за державним
замовленням – до 18:00 06 вересня 2020 року, за кошти фізичних
та/або юридичних осіб –16 вересня 2020 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням –
11 вересня 2020 року; за кошти фізичних та/або юридичних осіб –
21 вересня 2020 року
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Рішення щодо нараховування додаткових балів приймає Голова атестаційної комісії
після аналізу наданих абітурієнтом матеріалів.

