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вівторок середа четвер п'ятниця субота понеділок субота вівторок (10.00) вівторок (14.00) середа

262 

Правоохоронна 

діяльність

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської, або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної 

мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської, або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Консультація з Основ 

правоохоронної 

діяльності 

(двоповерховий 

корпус,

ауд. № 1)

Основи 

правоохоронної 

діяльності 

(двоповерховий 

корпус,

ауд. № 1)

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної 

мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської, або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Консультація з Основ 

правоохоронної 

діяльності 

(двоповерховий корпус,

ауд. № 1)

Основи 

правоохоронної 

діяльності 

(двоповерховий 

корпус,

ауд. № 1)

19.08.2020 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020

середа четвер середа четвер

Консультація з 

Теорії міжнародних 

відносин 

(двоповерховий 

корпус,

ауд. № 22-в)

Теорія 

міжнародних 

відносин 

(двоповерховий 

корпус,

ауд. № 22-в)

Консультація з Теорії 

міжнародних відносин 

(двоповерховий 

корпус,

ауд. № 22-в)

Теорія міжнародних 

відносин 

(двоповерховий 

корпус,

ауд. № 22-в)

19.08.2020 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020

середа четвер середа четвер

Консультація з 

Практичної 

психології 

(двоповерховий 

корпус, ауд. № 25)

Практична 

психологія

(двоповерховий 

корпус,

ауд. № 25)

Консультація з 

Практичної психології 

(двоповерховий 

корпус, ауд. № 25)

Практична 

психологія

(двоповерховий 

корпус,

ауд. № 25)

19.08.2020 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020

середа четвер середа четвер

Консультація з 

Педагогіки Педагогіка
Консультація з 

Педагогіки Педагогіка

19.08.2020 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020

середа четвер середа четвер

Консультація з 

Соціальної 

педагогіки

Соціальна 

педагогіка

Консультація з 

Соціальної педагогіки

Соціальна 

педагогіка

                             Дата                                               

Спеціальність            

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної 

мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Факультет

Історії та 

права 291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

О. А. Семенюк

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Педагогіки та 

психології

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної 

мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

053 Психологія

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

231 Соціальна 

робота

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної 

мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

073 Менеджмент 

(Управління 

навчальним 

закладом)

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної 

мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Розклад
вступних випробувань та консультацій в 2020 році 

для осіб, які мають право на спеціальні умови участі 

в конкурсному відборі при вступі на денну та заочну форми 

здобуття освітнього ступеня магістр (без ЗНО)

основна сесія ЄВІ І потік

 (двоповерховий корпус, ауд. № 33)

 (двоповерховий корпус, ауд. № 38)

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної 

мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної 

мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної 

мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)  (двоповерховий корпус, ауд. № 33)

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної 

мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)  (двоповерховий корпус, ауд. № 38)

ІІ потік



19.08.2020 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020

середа четвер середа четвер

Консультація з 

Хореографічного 

мистецтва

Хореографічне 

мистецтво

Консультація з 

Хореографічного 

мистецтва

Хореографічне 

мистецтво

19.08.2020 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020

середа четвер середа четвер

Консультація з 

Теорії та практики 

перекладу німецької 

мови

Теорія та практика 

перекладу 

німецької мови

Консультація з Теорії 

та практики перекладу 

німецької мови

Теорія та практика 

перекладу 

німецької мови

19.08.2020 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020

середа четвер середа четвер

Консультація з 

Математики та 

статистики

Математика та 

статистика

Консультація з 

Математики та 

статистики

Математика та 

статистика

19.08.2020 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020

середа четвер середа четвер

Консультація з 

Комп'ютерних наук

Комп'ютерні 

науки

Консультація з 

Комп'ютерних наук

Комп'ютерні 

науки

Відповідальний секретар приймальної комісії Вдовенко В.В.

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної 

мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Початок консультацій    о 14.00 год.

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної 

мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Факультет 

іноземних мов

Мистецький 

факультет
024 Хореографія

035.043 Філологія. 

Германські мови 

та літератури 

(переклад 

включно), перша – 

німецька

Фізико-

математичний 

факультет 

112 Статистика

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної 

мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

122 Комп’ютерні 

науки

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Початок випробувань    о 10.00 год.

вул. Верхня Пермська, 3, факультет 

фізичного виховання

 (семиповерховий корпус, ауд. № 602)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної 

мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)
(семиповерховий корпус, ауд. № 205 )

(семиповерховий корпус, ауд. № 302 )

(семиповерховий корпус, ауд. № 205 )

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної 

мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214) вул. Верхня Пермська, 3, факультет 

фізичного виховання

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної 

мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

 (семиповерховий корпус, ауд. № 602)

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної 

мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214) (семиповерховий корпус, ауд. № 302 )

Консультація до 

Єдиного вступного 

іспиту з іноземної 

мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)

Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

(семиповерховий 

корпус, ауд. №214)


