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      ЗАТВЕРДЖУЮ: 

В. о. ректора університету 

 

_____________________ О. В. Ангельський 

4 червня 2019 р. 

 

РОЗКЛАД 

вступних випробувань 

у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 

у 2019 році 

 
Дата 

випробування 

Час  Вид випробування Категорія абітурієнтів 

1 2 3 4 

ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
25.05.2019 р. 11

00 
Творчий залік з фізичної 

культури 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Середня освіта 

(фізична культура)» на 1-й курс денної та заочної 

форми навчання 

13.05.2019 р. – 

31.05.2019 р. 

9
00 

Співбесіди з фахових 

дисциплін 

Ступінь «Магістр», спеціальності : 

«Релігієзнавство», «Історія та археологія», 

«Філософія», «Культурологія», «Богослов’я», 

«Економіка», «Політологія», «Психологія», 

«Соціологія», «Журналістика», «Облік і 

оподаткування», «Фінанси, банківська справа та 

страхування», «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

«Право», «Інженерія програмного забезпечення», 

«Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», 

«Системний аналіз», «Кібербезпека», «Туризм», 

«Публічне управління та адміністрування», 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», «Міжнародні економічні 

відносини», «Міжнародне право» 

4.06.2019 р. 10
00 

Творчий залік з музики Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Середня освіта 

(музичне мистецтво)» на 1-й курс денної форми 

навчання 

22.06.2019 р. 11
00 

Творчий залік з фізичної 

культури 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Середня освіта 

(фізична культура)» на 1-й курс денної та заочної 

форми навчання 

1.07.2019 р. 9
00 

Творчий конкурс з 

музики 

 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Музичне 

мистецтво» на 1-й курс денної форми навчання 

Творчий конкурс з 

рисунку  

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на 

1-й курс денної форми навчання 

10
00 

Творчий залік з музики Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Середня освіта 

(музичне мистецтво)» на 1-й курс денної форми 

навчання 

2.07.2019 р. 9
00

 Творчий конкурс з 

архітектури 1-й етап 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Архітектура та 

містобудування» на 1-й курс денної форми 

навчання 

Творчий конкурс з 

живопису 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на 

1-й курс денної форми навчання 
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2.07.2019 р. 10
00

, 14
00 

Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови 

Ступінь «Магістр», спеціальності : 

«Релігієзнавство», «Історія та археологія», 

«Філософія», «Культурологія», «Богослов’я», 

«Економіка», «Політологія», «Психологія», 

«Соціологія», «Журналістика», «Облік і 

оподаткування», «Фінанси, банківська справа та 

страхування», «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

«Право», «Інженерія програмного забезпечення», 

«Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», 

«Системний аналіз», «Кібербезпека», «Туризм», 

«Публічне управління та адміністрування», 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», «Міжнародні економічні 

відносини», «Міжнародне право» 

3.07.2019 р. 9
00 

Творчий конкурс з 

музики 

 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Музичне 

мистецтво» на 1-й курс денної форми навчання 

Творчий конкурс з 

архітектури 2-й, 3-й 

етапи 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Архітектура та 

містобудування» на 1-й курс денної форми 

навчання 

Творчий конкурс з 

рисунку  

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на 

1-й курс денної форми навчання 

10
00 

Творчий залік з музики Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Середня освіта 

(музичне мистецтво)» на 1-й курс денної форми 

навчання 

4.07.2019 р. 9
00 

Творчий конкурс з 

архітектури 1-й етап 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Архітектура та 

містобудування» на 1-й курс денної форми 

навчання 

Творчий конкурс з 

живопису 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на 

1-й курс денної форми навчання 

10
00

 Єдине фахове вступне 

випробування 

Ступінь «Магістр» денної та заочної форми навчання 

(спеціальності: «Право», «Міжнародне право») 

5.07.2019 р. 9
00 

Творчий конкурс з 

музики 

 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Музичне 

мистецтво» на 1-й курс денної форми навчання 

Творчий конкурс з 

архітектури 2-й, 3-й 

етапи 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Архітектура та 

містобудування» на 1-й курс денної форми 

навчання 

Творчий конкурс з 

фізичної культури 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Фізична 

культура і спорт» на 1-й курс денної та заочної 

форми навчання 

10
00 

Творчий залік з музики Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Середня освіта 

(музичне мистецтво)» на 1-й курс денної форми 

навчання 

11
00 

Творчий залік з фізичної 

культури 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Середня освіта 

(фізична культура)» на 1-й курс денної та заочної 

форми навчання 

6.07.2019 р. 9
00

 Творчий конкурс з 

фізичної культури 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Фізична 

культура і спорт» на 1-й курс денної та заочної 

форми навчання 

7.07.2019 р. 9
00 

Творчий конкурс з 

архітектури 1-й етап 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Архітектура та 

містобудування» на 1-й курс денної форми 

навчання 

Творчий конкурс з 

рисунку  

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на 

1-й курс денної форми навчання 
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8.07.2019 р. 9
00 

Творчий конкурс з 

архітектури 2-й, 3-й 

етапи 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Архітектура та 

містобудування» на 1-й курс денної форми 

навчання 

Творчий конкурс з 

живопису 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на 

1-й курс денної форми навчання 

Творчий конкурс з 

фізичної культури 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Фізична 

культура і спорт» на 1-й курс денної та заочної 

форми навчання 

9.07.2019 р. 9
00 

Творчий конкурс з 

музики 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність „Музичне 

мистецтво” на 1-й курс денної форми навчання 

Творчий конкурс з 

архітектури 1-й етап 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Архітектура та 

містобудування» на 1-й курс денної форми 

навчання 

Творчий конкурс з 

рисунку  

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на 

1-й курс денної форми навчання 

Творчий конкурс з 

фізичної культури 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Фізична 

культура і спорт» на 1-й курс денної та заочної 

форми навчання 

10
00 

Творчий залік з музики Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Середня освіта 

(музичне мистецтво)» на 1-й курс денної форми 

навчання 

10.07.2019 р. 9
00 

Творчий конкурс з 

архітектури 2-й, 3-й 

етапи 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Архітектура та 

містобудування» на 1-й курс денної форми 

навчання 

Творчий конкурс з 

живопису 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на 

1-й курс денної форми навчання 

15.07.2019 р. 9
00 

Українська мова 

(диктант) 

ОКР «Молодший спеціаліст» (на основі базової 

загальної середньої освіти) 

17.07.2019 р. 9
00 

Математика (усно) ОКР «Молодший спеціаліст» (на основі базової 

загальної середньої освіти), крім спеціальності 

«Право» 

Історія України 

(тестування на 

комп’ютері) 

ОКР «Молодший спеціаліст» (на основі базової 

загальної середньої освіти), спеціальність «Право» 

Тестування з 

профілюючої 

дисципліни (на 

комп’ютері) 

Абітурієнти, яким Правилами прийому надане 

право не проходити зовнішнє незалежне 

оцінювання (ступінь «Бакалавр» на 1-й курс денної 

та заочної форми навчання) 

18.07.2019 р. 9
00 

Тестування з 

непрофілюючої  

дисципліни (на 

комп’ютері) 

Абітурієнти, яким Правилами прийому надане 

право не проходити зовнішнє незалежне 

оцінювання (ступінь «Бакалавр» на 1-й курс денної 

та заочної форми навчання) 

19.07.2019 р. 9
00 

Співбесіда з фахової 

дисципліни 

Абітурієнти, яким Правилами прийому надано 

право на співбесіду (ступінь «Бакалавр» на 1-й курс 

денної та заочної форми навчання) 

Тестування з української 

мови (на комп’ютері) 

Абітурієнти, яким Правилами прийому надане 

право не проходити зовнішнє незалежне 

оцінювання (ступінь «Бакалавр» на 1-й курс денної 

та заочної форми навчання) 

21.07.2019 р. 9
00 

Творчий конкурс з 

архітектури 1-й етап 

(додатковий на 

контракт) 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Архітектура та 

містобудування» на 1-й курс денної форми 

навчання 

Творчий конкурс з 

рисунку (додатковий на 

контракт) 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на 

1-й курс денної форми навчання 
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22.07.2019 р. 9
00

 Творчий конкурс з 

живопису (додатковий 

на контракт) 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на 

1-й курс денної форми навчання 

Творчий конкурс з 

архітектури 2-й, 3-й етап 

(додатковий на контракт) 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Архітектура та 

містобудування» на 1-й курс денної форми 

навчання 

Творчий конкурс з 

фізичної культури 

(додатковий на контракт) 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Фізична 

культура і спорт» на 1-й курс денної та заочної 

форми навчання 

10
00 

Творчий конкурс з 

музики (додатковий на 

контракт) 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Музичне 

мистецтво» на 1-й курс денної форми навчання 

Творчий залік з музики Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Середня освіта 

(музичне мистецтво)» на 1-й курс денної форми 

навчання 

11
00 

Творчий залік з фізичної 

культури 

Ступінь «Бакалавр», спеціальність «Середня освіта 

(фізична культура)» на 1-й курс денної та заочної 

форми навчання 

23.07.2019 р. 9
00 

Фаховий іспит (усно) Ступінь «Бакалавр» скороченого терміну денної та 

заочної форми навчання (економічний факультет, 

факультет фінансів, підприємництва та обліку, 

географічний факультет, крім спеціальності 

«Геодезія та землеустрій») 

Фаховий іспит (творчий 

конкурс) 

 

Ступінь «Бакалавр», спеціальності «Музичне 

мистецтво», «Середня освіта (музичне мистецтво)» 

скороченого терміну денної форми навчання 

11
00 

Іспит з української мови 

(тестування на  

комп’ютері) 

Ступінь «Бакалавр» скороченого терміну денної та 

заочної форми навчання (економічний факультет, 

факультет фінансів, підприємництва та обліку) – для 

абітурієнтів, яким Правилами прийому дозволено не 

здавати ЗНО 

24.07.2019 р. 8
00

 Іноземна мова 

(тестування на 

комп’ютері)  

Ступінь «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності: «Релігієзнавство», «Філософія», 

«Культурологія», «Богослов’я», «Соціологія», 

«Публічне управління та адміністрування (місцеве 

самоврядування)», «Політологія», «Психологія») 
Фаховий іспит 

(тестування на 

комп’ютері) 

9
00

 Співбесіда з фахових 

дисциплін 

Ступінь «Магістр» денної і заочної форми навчання: 

спеціальності: «Економіка», «Туризм», 

«Журналістика», «Історія та археологія», 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», «Міжнародні економічні 

відносини», «Публічне управління та 

адміністрування (державна служба, МОН)» 

Співбесіда з питань 

державного управління 

Ступінь «Магістр» заочної форми навчання 

(спеціальність «Публічне управління та 

адміністрування (державна служба, НАДС)») 

Фаховий іспит (усно) Ступінь «Бакалавр» скороченого терміну денної та 

заочної форми навчання (факультет фізичної 

культури та здоров’я людини, юридичний факультет) 

Фаховий іспит 

(письмово) 

Ступінь «Бакалавр» скороченого терміну денної  

форми навчання (спеціальність «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 

факультету архітектури, будівництва та 

декоративно-прикладного мистецтва) 

Фаховий іспит (творчий 

конкурс) 

 

Ступінь «Бакалавр», спеціальності «Музичне 

мистецтво», «Середня освіта (музичне мистецтво)» 

скороченого терміну заочної форми навчання 

10
00

 Іноземна мова (тестуван-

ня на комп’ютері)  

Ступінь «Магістр» денної та заочної форми навчання 

(спеціальності: «Економіка», «Журналістика», 

«Туризм») Фаховий іспит (тестуван-

ня на комп’ютері) 
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24.07.2019 р. 10
00

 Співбесіда з фахових 

дисциплін 

Ступінь «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності: «Релігієзнавство», «Філософія», 

«Культурологія», «Богослов’я», «Соціологія», 

«Публічне управління та адміністрування (місцеве 

самоврядування)», «Політологія», «Психологія», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

«Облік і оподаткування», «Маркетинг») 

12
00

 Іноземна мова (тестуван-

ня на комп’ютері)  

Ступінь «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності: «Історія та археологія», «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», «Публічне управління та адміністрування 

(державна служба, МОН)») 

Фаховий іспит (тестуван-

ня на комп’ютері) 

Основи економіки 

(тестування на 

комп’ютері) 

Ступінь  «Магістр» заочної форми навчання 

(спеціальність «Публічне управління та 

адміністрування (державна служба, НАДС)») 

14
00

 Іноземна мова (тестуван-

ня на комп’ютері)  

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», «Облік і оподаткування» факультету 

фінансів, підприємництва та обліку) 
Фаховий іспит (тестуван-

ня на комп’ютері) 

16
00

 Іноземна мова 

(тестування на 

комп’ютері)  

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», «Облік і оподаткування», «Маркетинг»,  

«Міжнародні економічні відносини» економічного 

факультету) 
Фаховий іспит 

(тестування на 

комп’ютері) 

25.07.2019 р. 8
00

 Іноземна мова (тестуван-

ня на комп’ютері)  

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності «Менеджмент», «Системний аналіз») 

Фаховий іспит (тестуван-

ня на комп’ютері) 

9
00

 Співбесіда з фахових 

дисциплін 

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальність  «Фінанси, банківська справа та 

страхування»,  усі спеціальності факультету 

іноземних мов) 

Фаховий іспит (усно) Ступінь «Бакалавр» скороченого терміну денної 

форми навчання (інститут фізико-технічних і 

комп’ютерних наук (крім спеціальностей «Інженерія 

програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», 

«Комп’ютерна інженерія», «Інформаційні системи та 

технології», «Видавництво та поліграфія», «Середня 

освіта(трудове навчання та технології)», 

«Професійна освіта»), інститут біології, хімії та 

біоресурсів, географічний факультет (спеціальність 

«Геодезія та землеустрій») 

10
00

 Іноземна мова (тестуван-

ня на комп’ютері)  

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальність  «Фінанси, банківська справа та 

страхування») Фаховий іспит (тестуван-

ня на комп’ютері) 

Співбесіда з фахових 

дисциплін 

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності «Менеджмент», «Системний аналіз») 

12
00 

Фаховий іспит 

(тестування на 

комп’ютері) 

Ступінь «Бакалавр» скороченого терміну денної та 

заочної форми навчання (спеціальності «Інженерія 

програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», 

«Комп’ютерна інженерія»,  «Інформаційні системи та 

технології», «Видавництво та поліграфія», «Середня 

освіта (трудове навчання та технології)», 

«Професійна освіта» інституту фізико-технічних та 

комп’ютерних наук, спеціальність «Комп’ютерні 

науки» факультету математики та інформатики)  

14
00

 Іноземна мова (тестуван-

ня на комп’ютері)  

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(усі спеціальності факультету іноземних мов) 

Фаховий іспит (тестуван-

ня на комп’ютері) 
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26.07.2019 р. 8
00

 Основи держави і права 

(тестування на комп’ютері) 

Ступінь  «Магістр» заочної форми навчання 

(спеціальність «Публічне управління та 

адміністрування (державна служба, НАДС)»)  Іноземна мова (тестуван-

ня на комп’ютері) 

Іноземна мова (тестуван-

ня на комп’ютері) 

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності: «Середня освіта (фізична культура», 

«Фізична культура і спорт») Фаховий іспит (тестуван-

ня на комп’ютері) 

9
00

 Фаховий іспит (усно) Ступінь «Бакалавр» скороченого терміну денної та 

заочної форми навчання (філологічний факультет) 

Співбесіда з фахових 

дисциплін 

Ступінь  «Магістр» денної та заочної форми 

навчання (усі спеціальності інституту фізико-

технічних та комп’ютерних наук, спеціальність 

«Комп’ютерні науки» факультету математики та 

інформатики, спеціальність «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація») 

Фаховий іспит (усно) Ступінь «Бакалавр» скороченого терміну денної та 

заочної форми навчання (факультет математики та 

інформатики (крім спеціальності «Комп’ютерні 

науки»), факультет педагогіки, психології та 

соціальної роботи (крім спеціальностей «Музичне 

мистецтво», «Середня освіта (музичне мистецтво)») 

Фаховий іспит 

(письмово) 

Ступінь «Бакалавр» скороченого терміну заочної  

форми навчання (спеціальність «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація») 

10
30

 Іноземна мова 

(тестування на 

комп’ютері)  

Ступінь  «Магістр» денної та заочної форми 

навчання (спеціальності: «Комп’ютерна інженерія», 

«Середня освіта (трудове навчання та технології)», 

«Професійна освіта (машинобудування)», 

«Кібербезпека», «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка») 

Фаховий іспит 

(тестування на 

комп’ютері) 

Співбесіда з фахових 

дисциплін 

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності: «Середня освіта (фізична культура», 

«Фізична культура і спорт») 

13
00

 Іноземна мова (тестуван-

ня на комп’ютері)  

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності: «Телекомунікації та радіотехніка»,  

«Електроніка», «Інженерія програмного 

забезпечення», «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка») 

Фаховий іспит (тестуван-

ня на комп’ютері) 

15
30

 Іноземна мова (тестуван-

ня на комп’ютері)  

Ступінь  «Магістр» денної та заочної форми 

навчання (спеціальності: «Комп’ютерні науки», 

«Середня освіта (фізика)», «Фізика та астрономія», 

«Прикладна фізика»,  «Мікро- та наносистемна 

техніка», «Видавництво та поліграфія») 

Фаховий іспит (тестуван-

ня на комп’ютері) 

27.07.2019 р. 9
00

 Іноземна мова (тестуван-

ня на комп’ютері)  

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія») 

Фаховий іспит (тестуван-

ня на комп’ютері) 

Співбесіда з фахових 

дисциплін 

Ступінь  «Магістр» денної та заочної форми 

навчання (спеціальності: «Архітектура та 

містобудування», «Будівництво та цивільна 

інженерія», «Середня освіта (музичне мистецтво)», 

«Музичне мистецтво») 

Фаховий іспит 

(письмово) 

Ступінь «Бакалавр» скороченого терміну денної та 

заочної форми навчання (спеціальність «Архітектура 

та містобудування” факультету архітектури, 

будівництва та декоративно-прикладного мистецтва) 

Фаховий іспит (усно) Ступінь «Бакалавр» скороченого терміну денної та 

заочної форми навчання (філософсько-теологічний 

факультет, спеціальність «Будівництво та цивільна 

інженерія») 
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27.07.2019 р. 11
30

 Іноземна мова 

(тестування на 

комп’ютері)  

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності: «Архітектура та містобудування», 

«Будівництво та цивільна інженерія», «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація») 

Фаховий іспит 

(тестування на 

комп’ютері) 

Ступінь  «Магістр» денної та заочної форми 

навчання (спеціальність ”Будівництво та цивільна 

інженерія”) 

Співбесіда з фахових 

дисциплін 

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія») 

13
00

 Фаховий іспит 

(письмово) 

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальність ”Архітектура та містобудування”) 

28.07.2019 р. 9
00

 Іноземна мова (тестуван-

ня на комп’ютері)  

Ступінь  «Магістр» денної та заочної форми 

навчання (спеціальності:  «Початкова освіта», 

«Освітні, педагогічні науки») Фаховий іспит (тестуван-

ня на комп’ютері) 

Фаховий іспит, 1-й етап 

(творчий конкурс) 

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності: «Середня освіта (музичне 

мистецтво)», «Музичне мистецтво») 

Співбесіда з фахових 

дисциплін 

Ступінь «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності «Середня освіта (історія)», «Середня 

освіта (математика)», «Математика», «Прикладна 

математика», «Дошкільна освіта», «Соціальна 

робота») 

11
30

 Іноземна мова 

(тестування на 

комп’ютері)  

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності: «Дошкільна освіта», «Соціальна 

робота», «Середня освіта (музичне мистецтво)», 

«Музичне мистецтво») 

Фаховий іспит 

(тестування на 

комп’ютері) 

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності: «Дошкільна освіта», «Соціальна 

робота») 

Фаховий іспит, 2-й етап 

(тестування на 

комп’ютері) 

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності: «Середня освіта (музичне 

мистецтво)», «Музичне мистецтво») 

Співбесіда з фахових 

дисциплін 

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності: «Початкова освіта», «Освітні, 

педагогічні науки») 

14
00

 Іноземна мова (тестуван-

ня на комп’ютері)  

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності: «Середня освіта (історія)», «Середня 

освіта (математика)», «Математика», «Прикладна 

математика») 
Фаховий іспит (тестуван-

ня на комп’ютері) 

29.07.2019 р. 9
00

 Іноземна мова (тесту-

вання на комп’ютері)  

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання  

(філологічний факультет (крім спеціальності 

«Журналістика»)) Фаховий іспит (тесту-

вання на комп’ютері) 

Співбесіда з фахових 

дисциплін 

Ступінь «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності «Географія», «Середня освіта 

(географія)»,  «Науки про землю», «Геодезія та 

землеустрій» географічного факультету, усі 

спеціальності інституту біології, хімії та біоресурсів) 

11
30

 Іноземна мова (тесту-

вання на комп’ютері)  

Ступінь «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності: «Географія», «Середня освіта 

(географія)»,  «Науки про землю», «Геодезія та 

землеустрій», «Агрономія», «Біотехнології та 

біоінженерія», «Екологія», «Лісове господарство») 

Фаховий іспит (тесту-

вання на комп’ютері) 

Співбесіда з фахових 

дисциплін 

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання  

(філологічний факультет (крім спеціальності 

«Журналістика»)) 

14
00

 Іноземна мова (тестуван-

ня на комп’ютері)  

Ступінь  «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальності: «Біологія», «Середня освіта 

(біологія)», «Середня освіта (біологія та здоров’я 

людини)», «Хімія», «Середня освіта (хімія)») 
Фаховий іспит (тестуван-

ня на комп’ютері) 
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30.07.2019 р. 9
00

 Фаховий іспит 

(письмово) 

Ступінь «Магістр» денної і заочної форми навчання 

(спеціальність «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація») 

ПРИМІТКА. Корпус і аудиторія, в яких будуть проходити вступні випробування вказані в 

екзаменаційному листку, який абітурієнт отримує при подачі документів. 


