
РОЗКЛАД  КОНСУЛЬТАЦІЙ  НА  ФАКУЛЬТЕТІ  ІНОЗЕМНИХ  МОВ  У  2019  РОЦІ 

для  вступу  на  навчання  для здобуття ступеня магістра за  кошти  фізичних  та/або  юридичних  осіб (додаткова сесія) 

 
 

Факультет 
Дата 

8 серпня (15.00) 10 серпня (15.00) 

Іноземних мов 

 

Денна та заочна форма: 

 

– Освітні програми "Англійська мова та література і переклад та друга 

іноземна мова", "Англійська мова та література і переклад":  

Англійська мова (фаховий)  -  7-80 

 

– Освітні програми "Німецька мова та література і переклад та англійська 

мова", "Німецька мова та література і переклад":  

Німецька мова (фаховий)  -  6-59 

 

– Освітні програми "Французька мова та література і переклад та англійська 

мова", "Французька мова та література і переклад":  

Французька мова (фаховий)  -  6-46 

 

– Освітня програма Переклад (іспанська та англійська мови)", "Переклад 

(іспанська мова)": Іспанська мова (фаховий)  -  6-48 

 

– Освітня програма "Переклад (китайська та англійська мови)", "Переклад 

(китайська мова)": Китайська мова (фаховий)  -  6-51 

 

 

Денна форма: 

 

– Освітні програми "Англійська мова та література і переклад та друга 

іноземна мова":  Англійська мова та друга мова (письмово)  - 7-80 
 

– Освітні програми "Німецька мова та література і переклад та англійська 

мова":  Німецька мова та друга мова (письмово)  -  6-59 
 

– Освітні програми "Французька мова та література і переклад та англійська 

мова":  Французька мова та друга мова (письмово)  -  6-46 
 

– Освітня програма "Переклад (іспанська та англійська мови)":  Іспанська 

мова та друга мова (письмово)  -  6-48 
 

– Освітня програма "Переклад (китайська та англійська мови)":  Китайська 

мова та друга мова (письмово)  -  6-51 

 

Заочна форма: 

 

– Освітні програми "Англійська мова та література і переклад":  Англійська 

мова (письмово)  -  7-80 
 

– Освітні програми "Німецька мова та література і переклад":  Німецька мова 

(письмово)  -  6-59 
 

– Освітні програми "Французька мова та література і переклад":  Французька 

мова (письмово)  -  6-46 
 

– Освітня програма "Переклад (іспанська мова)":  Іспанська мова (письмово)  -  

6-48 

– Освітня програма "Переклад (китайська мова)":  Китайська мова (письмово)  

-  6-51 

 
 

Затверджено на засіданні приймальної комісії Харківського національного  університету імені В. Н. Каразіна від  від  " 24 "  червня   2019 р., протокол №   7   
 

Голова приймальної комісії                                                                          В. С. Бакіров 


