
РОЗКЛАД  ДОДАТКОВИХ  ВСТУПНИХ  ВИПРОБУВАНЬ ЗА ФАХОМ  У  2019  РОЦІ 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб 
(для спеціальностей 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 

«Соціологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека», 241 «Готельно-

ресторанна справа», 242 «Туризм», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 293 
«Міжнародне право») 

 

Факультет 

Дата (час) 

27  травня   (15.20) 28  травня  (15.20) 29  травня  (15.20) 30  травня  (15.20) 31  травня  (15.20) 

Економічний 
Додаткове вступне 

випробування за 

фахом – ВХ 
   

Додаткове вступне 
випробування за фахом – 

4-65 

Історичний 
   

Додаткове вступне 

випробування за фахом 

– 5-58 

Спец. «Історія та 
археологія»  

 

Комп’ютерних 

наук   

Додаткове вступне 

випробування за фахом – 

4-53 
 

 

Математики і 

інформатики     

Додаткове вступне 

випробування за фахом – 

6-52 

Спец. «Комп’ютерні 
науки» 

Міжнародних 

економічних 

відносин та 

туристичного 

бізнесу 

Додаткове вступне 

випробування за 

фахом – 6-60 

Спец. «Готельно-

ресторанна справа» 

Додаткове вступне 

випробування за фахом 

– 6-60 

Спец. «Міжнародні 

економічні відносини» 

Додаткове вступне 

випробування за фахом – 
ВФ 

Спец. «Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та регіональні 
студії» 

Додаткове вступне 

випробування за фахом 

– 6-57 
Спец. «Туризм» 

 

Психології 
  

  
 

Додаткове вступне 

випробування за фахом - 
6-51 

Спец. «Психологія» 

Соціологічний 
  

Додаткове вступне 

випробування за фахом - 
4-65 

Спец. «Політологія», 

«Соціологія» 

Додаткове вступне 

випробування за фахом 
- 6-55 

Осв.прог. "Стратегічні 

комунікації та нові 

медіа" 

Додаткове вступне 

випробування за фахом - 
4-53 

Осв.прог. "Аудіовізуальні 

медіа та цифрова 

журналістика"  

Філологічний 
   

Додаткове вступне 

випробування за фахом 

- 2-37 

Спец. "Журналістика" 

  

Філософський 
 

  

 Додаткове вступне 

випробування за фахом - 

6-52 

Спец. «Філософія», 

«Культурологія» 

 
 

Юридичний 
    

УВАГА! Іспит 

відбудеться о 13.40! 

 

Додаткове вступне 

випробування за фахом - 
ВФ 

Спец. «Право», 

«Міжнародне право» 

Каразінська 

школа бізнесу    

Додаткове вступне 

випробування за фахом 

- 4-53 

Спец. «Менеджмент», 
«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

 

 
Примітка: перелік фахових вступних екзаменів та форми їх проведення для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра наведено у додатку 3 до "Правил 

прийому на навчання до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2019 році". 

 

Затверджено на засіданні приймальної комісії Харківського національного  університету імені В. Н. Каразіна  від  " 06  "    травня    2019 р.,   протокол №   6     

 

Голова приймальної комісії                                                            В. С. Бакіров 


