
Київський університет імені Бориса Грінченка 
« Затверджую» 

Заступник Голови Приймальної комісії 

______________  О.Б.Жильцов 

Розклад вступних випробувань  

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» 
 

 

Спеціальність / 

спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Форма 

навчання  

24.07.2017 

(понеділок) 

25.07.2017 

(вівторок) 

26.07.2017 

(середа) 

27.07.2017 

(четвер) 

28.07.2017 

(п’ятниця) 

29.07.2017 

(субота) 

Інститут журналістики 

Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна  

справа 

денна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
 

з інформаційної, 

бібліотечної та 

архівної справи 

15
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 205 

 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

Фахове 

випробування з 

інформаційної, 

бібліотечної та 

архівної справи 

9
00 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 512-а 

 

  

Журналістика 

(журналістика) 
денна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
 

з журналістики 

14
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 210  

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

 

Фахове 

випробування з 

журналістики 

11
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 210 

  

 



Спеціальність / 

спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Форма 

навчання  

24.07.2017 

(понеділок) 

25.07.2017 

(вівторок) 

26.07.2017 

(середа) 

27.07.2017 

(четвер) 

28.07.2017 

(п’ятниця) 

29.07.2017 

(субота) 

Журналістика 

(реклама і 

зв’язки з 

громадськістю) 

денна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
 

з реклами і 

зв’язків з 

громадськістю 

15
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 213 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

 

Фахове 

випробування з 

реклами і 

зв’язків з 

громадськістю 

9
00

, 10
30

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 213, 224 

 

 

Журналістика 

(видавнича 

справа та 

редагування) 

денна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
 

з видавничої 

справа та 

редагування 

16
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 211 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

Фахове 

випробування з 

видавничої 

справа та 

редагування 

 

9
00 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 224, 225 

  

 

Журналістика 

(медіа-

комунікації)  

денна 

заочна 

 Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

 

Фахове 

випробування з 

медіа-

комунікацій 

13
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 212 

 

 



Спеціальність / 

спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Форма 

навчання  

24.07.2017 

(понеділок) 

25.07.2017 

(вівторок) 

26.07.2017 

(середа) 

27.07.2017 

(четвер) 

28.07.2017 

(п’ятниця) 

29.07.2017 

(субота) 

Інститут людини 

Спеціальна 

освіта 

(логопедія) 

денна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
 

з логопедії   

 15
00 

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 314 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

 

Фахове 

випробування з 

логопедії   

 9
00 

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 314 

 

 

Соціальна 

робота 

(соціальна 

робота) 

денна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
 

з соціальної 

роботи  

 15
00 

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 313 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

Фахове 

випробування з 

соціальної 

роботи  

15
00 

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 313 

  

 

Соціальна 

робота 

(соціальна 

педагогіка) 

денна 

заочна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
 

з соціальної 

педагогіки  

 16
00 

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 313 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

Фахове 

випробування з 

соціальної 

педагогіки  

9
00 

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 313 

 

 

 



Спеціальність / 

спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Форма 

навчання  

24.07.2017 

(понеділок) 

25.07.2017 

(вівторок) 

26.07.2017 

(середа) 

27.07.2017 

(четвер) 

28.07.2017 

(п’ятниця) 

29.07.2017 

(субота) 

Психологія 

(психологія) 
денна  

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
 

з психології 

15
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 306 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

 Фахове 

випробування з 

психології   

 9
00 

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 306 

 

 

Психологія 

(практична 

психологія) 

денна  

заочна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
 

з практичної 

психології 

15
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 307 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

 Фахове 

випробування з 

практичної 

психології   

 9
00 

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 307 

 

 

Інститут мистецтв 

Дизайн (за 

видами) 

денна 

заочна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
 

з дизайну   

15
00

 
Адреса: 

бульв.І.Шамо, 

18/2 

ауд. № 216 

(рекреація) 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

 Фахове 

випробування з 

дизайну   

 9
00 

 
Адреса: 

бульв.І.Шамо, 

18/2 

ауд. № 216 

(рекреація) 

 

 



Спеціальність / 

спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Форма 

навчання  

24.07.2017 

(понеділок) 

25.07.2017 

(вівторок) 

26.07.2017 

(середа) 

27.07.2017 

(четвер) 

28.07.2017 

(п’ятниця) 

29.07.2017 

(субота) 

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

(образотворче 

мистецтво) 

денна 

заочна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
 

з живопису   

 16
00 

 
Адреса: 

бульв.І.Шамо, 

18/2 

ауд. № 125 

(рекреація) 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

 Фахове 

випробування з 

живопису   

 9
00 

 
Адреса: 

бульв.І.Шамо, 

18/2 

ауд. № 125 

(рекреація) 

 

 

Хореографія  денна  

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
 

з хореографії   

 15
00 

 
Адреса: 

бульв.І.Шамо, 

18/2 

ауд. № зала 

хореографії 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

 

 Фахове 

випробування з 

хореографії   

 9
00 

 
Адреса: 

бульв.І.Шамо, 

18/2 

ауд. № зала 

хореографії 

 

 

Музичне 

мистецтво  

 

денна 

заочна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
  

з музики    

16
00

 
Адреса: 

б-р І.Шамо, 18/2 

актова зала 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

 

 Фахове 

випробування з 

музики    

10
00

 
Адреса: 

б-р І.Шамо, 18/2 

актова зала 

 

 

 



Спеціальність / 

спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Форма 

навчання  

24.07.2017 

(понеділок) 

25.07.2017 

(вівторок) 

26.07.2017 

(середа) 

27.07.2017 

(четвер) 

28.07.2017 

(п’ятниця) 

29.07.2017 

(субота) 

Музичне 

мистецтво 

(сольний спів) 

 

денна 

заочна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
  

з сольного співу    

15
00

 
Адреса: б-р 

І.Шамо, 18/2  

ауд. № 116 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

 Фахове 

випробування з 

сольного співу    

10
00

 
Адреса: 

б-р І.Шамо, 18/2 

ауд. № 116 

 

 

 

Інститут філології 

Філологія 

(українська 

мова та 

література) 

денна 

заочна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
  

з української 

мови та 

літератури 

 15
00

   
Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

аудиторія № 207 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

Фахове 

випробування з 

української 

мови та 

літератури 

 9
00

   
Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

аудиторія № 207 

   

Філологія 

(літературна 

творчість) 

денна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
  

з літературної 

творчості 

 16
00

   
Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

аудиторія № 302  

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

  

Фахове 

випробування з 

літературної 

творчості 

 10
00

   
Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

аудиторія № 210 

 



Спеціальність / 

спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Форма 

навчання  

24.07.2017 

(понеділок) 

25.07.2017 

(вівторок) 

26.07.2017 

(середа) 

27.07.2017 

(четвер) 

28.07.2017 

(п’ятниця) 

29.07.2017 

(субота) 

Філологія 

(германські 

мови та 

літератури)  

(мова і 

література  

англійська) 

 

денна  

заочна 

 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
  

з мови і 

літератури 

(англійська) 

15
00

 

Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 319 

 Фахове 

випробування з 

мови і 

літератури 

(англійська) 

(тест) 

 10
30

,  12
00

  
Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 213, 319, 

320, 321 

див.список 

Фахове 

випробування з 

мови і 

літератури 

(англійська) 

(іспит) 

 9
00 

 

Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 310  

 

 

 

Філологія 

(германські 

мови та 

літератури) 

(переклад) 

 

денна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
  

з мови і 

літератури 

(англійська) 

15
00

 

Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 321 

 Фахове 

випробування з 

перекладознавства  

(англійська) (тест) 

 12
00

,  13
30

  
Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 213, 319, 

320, 321 

див.список 

Фахове 

випробування з 

перекладознавства  

(англійська) 

(іспит) 

 13
00

  
Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 310 

 

 

Філологія 

(германські 

мови та 

літератури)  

(мова і 

література  

німецька) 

 

денна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
  

з мови і 

літератури 

(німецька) 

15
00

 

Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 320 

 Фахове 

випробування з 

мови і 

літератури 

(німецька)  

(тест) 

 12
00

,  13
30

  
Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 213, 319, 

320, 321 

див.список 

Фахове 

випробування з 

мови і 

літератури 

(німецька)  

(іспит) 

15
00

  
Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 310 

 

 



Спеціальність / 

спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Форма 

навчання  

24.07.2017 

(понеділок) 

25.07.2017 

(вівторок) 

26.07.2017 

(середа) 

27.07.2017 

(четвер) 

28.07.2017 

(п’ятниця) 

29.07.2017 

(субота) 

Філологія 

(романські 

мови та 

літератури)  

(мова і 

література  

іспанська) 

 

денна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
  

з мови і 

літератури 

(іспанська) 

 15
00 

 

Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 512а 

 

 

 

Фахове 

випробування з 

мови і 

літератури 

(іспанська) 

(тест) 

 12
00

  
Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 224, 225 

Фахове 

випробування з 

мови і 

літератури 

(іспанська) 

(іспит) 

 9
00

  
Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 304 

 

Філологія 

(романські 

мови та 

літератури)  

 (мова і 

література  

італійська) 

 

денна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
  

з мови і 

літератури 

(італійська) 

 15
00 

 

Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 512в  

 

 

 

Фахове 

випробування з 

мови і 

літератури 

(італійська) 

(тест) 

 13
30

  
Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 224, 225 

Фахове 

випробування з 

мови і 

літератури 

(італійська) 

(іспит) 

 13
00

  
Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 304 

 

Філологія 

(романські 

мови та 

літератури)  

 (мова і 

література  

французька) 

 

денна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
  

з мови і 

літератури 

(французька) 

 15
00 

 

Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 505б 

 

 

 

Фахове 

випробування з 

мови і 

літератури 

(французька) 

(тест) 

 12
00

  
Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 213 

Фахове 

випробування з 

мови і 

літератури 

(французька) 

(іспит) 

 15
00

  
Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 304 

 



Спеціальність / 

спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Форма 

навчання  

24.07.2017 

(понеділок) 

25.07.2017 

(вівторок) 

26.07.2017 

(середа) 

27.07.2017 

(четвер) 

28.07.2017 

(п’ятниця) 

29.07.2017 

(субота) 

Філологія 

(східні мови та 

літератури)  

 (мова і 

література  

китайська) 

 

денна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
  

з мови і 

літератури 

(китайська) 

 16
00 

 

Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 212 

 Фахове 

випробування з 

мови і 

літератури 

(китайська) 

(тест) 

 9
00

, 10
30

 

Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 505-б 

 

Фахове 

випробування з 

мови і 

літератури 

(китайська) 

(іспит) 

 12
00

  
Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 212 

 

Філологія 

(східні мови та 

літератури)  

 (мова і 

література  

японська) 

 

денна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
  

з мови і 

літератури 

(японська) 

 15
00 

 

Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 212 

 Фахове 

випробування з 

мови і 

літератури 

(японська)  

(тест) 

  9
00

, 10
30

 

Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 512в 

 

Фахове 

випробування з 

мови і 

літератури 

(японська) 

(іспит) 

 9
00

  
Адреса: вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 212 

 

Історико-філософський факультет  

Історія 
денна 

заочна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
  

з історії та 

археології 

15
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 413 

 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

Фахове 

випробування з 

історії та 

археології 

9
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 413 

 

  



Спеціальність / 

спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Форма 

навчання  

24.07.2017 

(понеділок) 

25.07.2017 

(вівторок) 

26.07.2017 

(середа) 

27.07.2017 

(четвер) 

28.07.2017 

(п’ятниця) 

29.07.2017 

(субота) 

Філософія  денна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
  

з філософії 

 15
00

  
Адреса:   

вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 414 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у списках 

 

Фахове 

випробування з 

філософії 

9
00

 

Адреса:  

вул. 

Тимошенка,13-б 

ауд. № 414 

  

Педагогічний інститут  

Науки про 

освіту 

(педагогіка 

вищої школи) 

денна  

 Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у списках 

  Фахове 

випробування з 

педагогіки 

вищої школи 

12
00 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 305 

 

Науки про 

освіту 

(педагогіка 

середньої 

освіти) 

заочна 

 Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна)  

(1 сесія) 

Адреса: 
вул.Тимошенка, 

13-б 
Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

  Фахове 

випробування з 

педагогіки  

середньої освіти 

(1 сесія)  

10
00

 

Адреса: 

Адреса: 
вул.Тимошенка, 13-б 

ауд. № 305 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна)  
(2 сесія)

** 

 

Фахове 

випробування з 

педагогіки  

середньої освіти  

(2 сесія)
** 

10
00

 
Адреса:  

вул..Тимошенка,13-б 
** 

 за необхідності 



Спеціальність / 

спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Форма 

навчання  

24.07.2017 

(понеділок) 

25.07.2017 

(вівторок) 

26.07.2017 

(середа) 

27.07.2017 

(четвер) 

28.07.2017 

(п’ятниця) 

29.07.2017 

(субота) 

Дошкільна 

освіта 

денна 

заочна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
  

з педагогіки та 

психології  

 15
00

 
вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 304 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

   

Фахове 

випробування з 

дошкільної 

педагогіки,  

дитячої 

психології та 

фахових 

методик 

9
00

, 10
30

, 12
00

 
вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 505-б, 

512-а, 512-в 

(див.списки) 

 

 

Початкова 

освіта 

денна 

заочна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
 

з педагогіки та 

психології  

 15
00

 
вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 305 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

  

Фахове 

випробування з 

педагогіки, 

вікової 

психології 

фахових і 

методик  

9
00

, 10
30

, 12
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 319, 320, 

321 (див.списки) 

 

  



Спеціальність / 

спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Форма 

навчання  

24.07.2017 

(понеділок) 

25.07.2017 

(вівторок) 

26.07.2017 

(середа) 

27.07.2017 

(четвер) 

28.07.2017 

(п’ятниця) 

29.07.2017 

(субота) 

Факультет здоров’я, фізичного виховання та спорту 

Фізична 

культура та 

спорт (фізичне 

виховання) 

денна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
 

з фізичної 

культури і 

спорту 

15
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 209 

 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

Фахове 

випробування з 

фізичного 

виховання 

10
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 209 

 

 

   

Факультет інформаційних технологій та управління 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

(фінанси і 

кредит) 

денна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
 

з фінансів, 

банківської 

справи та 

страхування 

15
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 407 

 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

Фахове 

випробування з 

фінансів, 

банківської 

справи та 

страхування 

9
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 407 

 

  



Спеціальність / 

спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Форма 

навчання  

24.07.2017 

(понеділок) 

25.07.2017 

(вівторок) 

26.07.2017 

(середа) 

27.07.2017 

(четвер) 

28.07.2017 

(п’ятниця) 

29.07.2017 

(субота) 

Менеджмент  

організацій та 

адміністрування 

денна 

заочна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
 

з менеджменту 

16
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 409 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

 Фахове 

випробування з 

менеджменту 

11
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 409 

  

Менеджмент 

(управління 

електронним 

навчанням у 

міжкультурному 

просторі) 

заочна 

 Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

 Фахове 

випробування з 

управління 

електронним 

навчанням у 

міжкультурному 

просторі 

14
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 521 

  

Математика  денна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
 

з математики 

16
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 404 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

 Фахове 

випробування з 

математики 

9
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 404 

  



Спеціальність / 

спеціалізація 

(освітня 

програма) 

Форма 

навчання  

24.07.2017 

(понеділок) 

25.07.2017 

(вівторок) 

26.07.2017 

(середа) 

27.07.2017 

(четвер) 

28.07.2017 

(п’ятниця) 

29.07.2017 

(субота) 

Інформатика  

 

 

денна 

заочна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
 

з інформатики 

15 
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. ѐ№ 521 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

 Фахове 

випробування з 

інформатики 

9 
00 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 521 

  

Факультет права та міжнародних відносин 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії 

денна 

Додаткове 

вступне 

випробування
* 
 

з міжнародних 

відносин 

16
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 412 

 

Вступне 

випробування з 

іноземної мови 

(непрофільна) 

Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

Час і аудиторія                 

будуть оголошені 

додатково у 

списках 

Фахове   

випробування з 

міжнародних 

відносин 

12
00

 
Адреса: 

вул.Тимошенка, 

13-б 

ауд. № 412 

   

 

*
дотаткове вступне випробування – для осіб, які вступають на основі дипломів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», здобутого 

за іншою спеціальністю 
**

 - проведення додаткових сесій (2 сесія) здійснюється за рішенням Приймальної комісії 

 

 

 

Відповідальний секретар Приймальної комісії        Є.Б.Антипін 
 


