
Київський університет імені Бориса Грінченка 
 

Розклад фахових випробувань  

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» 
 

Спеціальність (освітня 

програма) 
Форма 

навчання  

06.10.2022 

Індивідуальна усна співбесіда з 

іноземної мови 
Фахове випробування 

061 Журналістика 

(журналістика) 
денна 900 

 
індивідуальна усна співбесіда з іноземної 

мови для вступників 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ « МАГІСТР » 

(на основі ступеня “магістр”, ОКР 

“спеціаліст”) 

(відповідно до п.8.10 Правил 

прийому) 

 
https://us02web.zoom.us/j/88129041483?pwd=a

kRwSktBaDNQY2R6SjNKR1FzK1Irdz09 

Ідентифікатор конференції: 881 2904 1483  

Код доступу: *n7=11dJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130 
 

https://us02web.zoom.us/j/83593560493?pwd=OUxW

YzNYcEcxV052YjFoWkhpNy9CQT09 

Ідентифікатор конференції: 835 9356 0493 

Код доступу: 68645470 

061 Журналістика (медіа-

комунікації)  
заочна 

061 Журналістика (реклама і 

зв’язки з громадськістю) 
денна 

061 Журналістика (видавнича 

справа та редагування) 
денна 

061 Журналістика (контент-

продюсування цифрових 

медіапроєктів) 
денна 

053 Психологія (екстремальна 

та кризова психологія) 

денна  

заочна 
1130

 

https://us02web.zoom.us/j/84267596554?pwd=V2wxY

3ZrRkx0a25QV04zdTlsbURFUT09 

Ідентифікатор конференції: 842 6759 6554 

Код доступу: 55335379 

053 Психологія (практична 

психологія) 

денна  

заочна 

052 Політологія денна 

1100
 

https://us02web.zoom.us/j/84902473046?pwd=OUY2b

khkNVZ6VHljV1Q2M1NzMnUyQT09 

Ідентифікатор конференції: 849 0247 3046 

Код доступу: f04Y+Vyn 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

(фінанси і кредит) 

денна 

1100
 

https://us02web.zoom.us/j/82318028589?pwd=Mm9u

WDlGazZUeEs5UXhFUjdFVnEyZz09 

Іденифікатор конференції: 823 1802 8589 

Код доступу: $RJTu#6j 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/88129041483?pwd%3DakRwSktBaDNQY2R6SjNKR1FzK1Irdz09&sa=D&source=calendar&ust=1662966582011266&usg=AOvVaw2W1f_vkY5SjW2fkGvCN5GF
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/88129041483?pwd%3DakRwSktBaDNQY2R6SjNKR1FzK1Irdz09&sa=D&source=calendar&ust=1662966582011266&usg=AOvVaw2W1f_vkY5SjW2fkGvCN5GF
https://us02web.zoom.us/j/83593560493?pwd=OUxWYzNYcEcxV052YjFoWkhpNy9CQT09
https://us02web.zoom.us/j/83593560493?pwd=OUxWYzNYcEcxV052YjFoWkhpNy9CQT09
https://us02web.zoom.us/j/84267596554?pwd=V2wxY3ZrRkx0a25QV04zdTlsbURFUT09
https://us02web.zoom.us/j/84267596554?pwd=V2wxY3ZrRkx0a25QV04zdTlsbURFUT09
https://us02web.zoom.us/j/84902473046?pwd=OUY2bkhkNVZ6VHljV1Q2M1NzMnUyQT09
https://us02web.zoom.us/j/84902473046?pwd=OUY2bkhkNVZ6VHljV1Q2M1NzMnUyQT09
https://us02web.zoom.us/j/82318028589?pwd=Mm9uWDlGazZUeEs5UXhFUjdFVnEyZz09
https://us02web.zoom.us/j/82318028589?pwd=Mm9uWDlGazZUeEs5UXhFUjdFVnEyZz09


Спеціальність (освітня 

програма) 
Форма 

навчання  

06.10.2022 

Індивідуальна усна співбесіда з 

іноземної мови 
Фахове випробування 

073 Менеджмент (менеджмент  

організацій та адміністрування) 

денна 

заочна 

900 
 

індивідуальна усна співбесіда з 

іноземної мови для вступників 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ « МАГІСТР » 

(на основі ступеня “магістр”, ОКР 

“спеціаліст”) 

(відповідно до п.8.10 Правил 

прийому) 

 

 
https://us02web.zoom.us/j/88129041483?pwd=a

kRwSktBaDNQY2R6SjNKR1FzK1Irdz09 

Ідентифікатор конференції: 881 2904 1483  

Код доступу: *n7=11dJ 

1230
 

https://us02web.zoom.us/j/81703666090?pwd=aWpvc

1B2NmZuWWtHWjU2SXdmbW1YUT09 

Ідентифікатор конференції: 817 0366 6090 

Код доступу: +Q5$xReD 

073 Менеджмент (управління 

електронним навчанням у 

міжкультурному просторі) 
заочна 

1100
 

https://us02web.zoom.us/j/81703666090?pwd=aWpvc

1B2NmZuWWtHWjU2SXdmbW1YUT09 

Ідентифікатор конференції: 817 0366 6090 

Код доступу: +Q5$xReD 

073 Менеджмент (управління 

закладом освіти (за рівнями)) 
заочна 

1200
 

https://us02web.zoom.us/j/81703666090?pwd=aWpvc

1B2NmZuWWtHWjU2SXdmbW1YUT09 

Ідентифікатор конференції: 817 0366 6090 

Код доступу: +Q5$xReD 

281 Публічне управління та 

адміністрування  (Державне 

управління) 

заочна 

1100
 

https://us02web.zoom.us/j/86527830719?pwd=dC95T

XFzQnM1OUtqUFV6cjZqbEZ4Zz09 

Ідентифікатор конференції: 865 2783 0719 

Код доступа: zd7PT%aV 

291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії (суспільні 

комунікації; регіональні студії) 

денна 

1100
 

https://us02web.zoom.us/j/81552717020?pwd=ajdRb

nJHNjZwME9SZ2c1YjM1YkU3Zz09 

Ідентифікатор конференції: 815 5271 7020  

Код доступу: 4dV=e&Jq 

 

 

Форма проведення: онлайн 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/88129041483?pwd%3DakRwSktBaDNQY2R6SjNKR1FzK1Irdz09&sa=D&source=calendar&ust=1662966582011266&usg=AOvVaw2W1f_vkY5SjW2fkGvCN5GF
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/88129041483?pwd%3DakRwSktBaDNQY2R6SjNKR1FzK1Irdz09&sa=D&source=calendar&ust=1662966582011266&usg=AOvVaw2W1f_vkY5SjW2fkGvCN5GF
https://us02web.zoom.us/j/81703666090?pwd=aWpvc1B2NmZuWWtHWjU2SXdmbW1YUT09
https://us02web.zoom.us/j/81703666090?pwd=aWpvc1B2NmZuWWtHWjU2SXdmbW1YUT09
https://us02web.zoom.us/j/81703666090?pwd=aWpvc1B2NmZuWWtHWjU2SXdmbW1YUT09
https://us02web.zoom.us/j/81703666090?pwd=aWpvc1B2NmZuWWtHWjU2SXdmbW1YUT09
https://us02web.zoom.us/j/81703666090?pwd=aWpvc1B2NmZuWWtHWjU2SXdmbW1YUT09
https://us02web.zoom.us/j/81703666090?pwd=aWpvc1B2NmZuWWtHWjU2SXdmbW1YUT09
https://us02web.zoom.us/j/86527830719?pwd=dC95TXFzQnM1OUtqUFV6cjZqbEZ4Zz09
https://us02web.zoom.us/j/86527830719?pwd=dC95TXFzQnM1OUtqUFV6cjZqbEZ4Zz09
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/81552717020?pwd%3DajdRbnJHNjZwME9SZ2c1YjM1YkU3Zz09&sa=D&source=calendar&ust=1662966771401327&usg=AOvVaw3NRPpS9GRDGZ0gwajQBfRK
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/81552717020?pwd%3DajdRbnJHNjZwME9SZ2c1YjM1YkU3Zz09&sa=D&source=calendar&ust=1662966771401327&usg=AOvVaw3NRPpS9GRDGZ0gwajQBfRK

