
27  липня    (9.00) 29  липня    (9.00) 30  липня    (9.00) 31  липня    (9.00)

Біологічний Додаткове вступне 
випробування за фахом - 3-15 Фаховий екзамен - ВФ 

Екологічний Додаткове вступне 
випробування за фахом - 6-46 Фаховий екзамен - 6-60

Геології, географії, 
рекреації і туризму

Додаткове вступне 
випробування за фахом - 5-67

Фаховий екзамен                                                              
                          9.00 - "Геологія" - 4-65; 
"Економічна та соціальна географія" - 
5-67; "Географія, Людина і природа та 
туристська робота" - 5-69;                                                                           
                                                    13.00 - 
"Географія, економіка та краєзнавчо-

туристична робота" - 5-67

Фаховий екзамен                                                              
                          Осв. пр. "Географія" - 5-

67;                                    Осв. пр. 
"Гідрогеологія" - 5-69

Фаховий екзамен                                                  
              9.00 - "Геологія нафти і газу" - 
5-67; "Географія рекреації та туризму" - 
 5-69;                                                         
13.00 - "Картографія, ГІС і ДЗЗ" - 5-67; 

"Інженерна геологія" - 5-69

Комп’ютерних наук Додаткове вступне 
випробування за фахом - 6-60 

Фаховий екзамен -  6-38                                         
                Осв. пр. "Комп’ютеризовані 

системи управління та автоматика"

Іноземних мов Додаткове вступне 
випробування за фахом - 6-38

Математики і 
інформатики

Додаткове вступне 
випробування за фахом - 6-52 

Фаховий екзамен - нова фізична (А/С)                  
          Осв. пр. "Математика", "Прикладна 

математика"

Радіофізики, біо 
електроніки та 
комп'ютерних систем

Додаткове вступне 
випробування за фахом - 3-9 Фаховий екзамен - 3-9 

Фізико-енергетичний Додаткове вступне 
випробування за фахом - 6-59 Фаховий екзамен - 6-38 

Фізико-технічний Додаткове вступне 
випробування за фахом - 6-51

Фаховий екзамен - 6-60                                 
9.00 - Осв. пр. "Прикладна фізика", 

"Експериментальна ядерна фізика та фізика 
плазми"                                                                    

       13.00 - Осв. пр. "Медична фізика"

Фізичний Додаткове вступне 
випробування за фахом - 6-48

Фаховий екзамен - 6-52                                
9.00 - Осв. пр. "Фізика"                                  
13.00 - Осв. пр. "Астрономія та космічна 

інформатика"

Філологічний Додаткове вступне 
випробування за фахом - 2-37

Фаховий екзамен                        
"Українська мова та літ." - 2-34                          
            "Мова і література (російська)"  

-  6-86                                              
"Класичні мови і літератури та 

англійська мова" - 6-85                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                  
                                                                                              
                          "Прикладна лінгвістика 

Хімічний Додаткове вступне 
випробування за фахом - 7-79 Фаховий екзамен - ВХ

Голова приймальної комісії                                                            В. С. Бакіров

Факультет
Дата (час)

Р О З К Л А Д    В С Т У П Н И Х    Е К З А М Е Н І В    У    2 0 1 9    Р О Ц І

для  вступу  на  навчання  для здобуття ступеня магістра  за  державним  замовленням  та  за кошти  фізичних  та/або  юридичних  осіб

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  " 24 "  червня  2019 р.,  протокол №  7 



23  липня    (12.00) 24  липня    (9.00) 25  липня    (9.00) 26  липня    (9.00)

Економічний Додаткове вступне випробування за 
фахом - ВФ                                          

Фаховий екзамен                         
Осв.прог.: "Економіка та економічна 
політика", "Економічна кібернетика", 

"Бізнес-аналітика та міжнародна 
статистика", "Міжнародна економіка", 

"Фінанси, банківська справа та 
страхування", "Менеджмент 
організацій", "Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності" - ВФ

Фаховий екзамен                            
Осв.прог.: "Економічна аналітика та 
статистика", "Прикладна економіка", 
"Бізнес-менеджмент", "Управління 
фінансово-економічною безпекою", 

"Бізнес-адміністрування", "Маркетинг" - 
ВФ

Фаховий екзамен                                                  
Осв.прог.: "Облік і 

оподаткування", "Публічні 
фінанси", "Адміністративний 

менеджмент" - ВФ

Історичний Додаткове вступне випробування за 
фахом - 5-58 Фаховий екзамен - 5-55, 5-58 

Каразінська школа 
бізнесу

Додаткове вступне випробування за 
фахом - 6-50 Фаховий екзамен - 6-38

Соціологічний Додаткове вступне випробування за 
фахом - 3-15

Фаховий екзамен - 7-79, 7-80                         
9.00 - "Соціальні технології", 

"Соціальний менеджмент"                                  
13.00 - "Глобальні студії та світова 

політика"

Фаховий екзамен - нова фізична (А/С)                             
Осв.прог.  "Аудіовізуальні медіа та 

цифрова журналістика"

Фаховий екзамен - 6-38                             
Осв.прог. "Стратегічні 

комунікації та нові медіа"

Комп’ютерних наук

Додаткове вступне випробування за 
фахом - 6-60                                                   

Спец.: "Комп’ютерні науки", 
"Комп’ютерна інженерія", 

"Кібербезпека"

Фаховий екзамен -                                           
нова фізична (А/С)                    

Спец.: "Комп’ютерні науки", 
"Комп’ютерна інженерія", 

"Кібербезпека"

Математики і 
інформатики

Додаткове вступне випробування за 
фахом - 6-52                                                   

Осв.прог. "Інформатика"

Фаховий екзамен  -  6-52                      
Осв.прог. "Інформатика"

Міжнародних економ 
відносин та 
туристичного бізнесу

Додаткове вступне випробування за 
фахом - ВХ                                                               

9.00 -  Спец. "Туризм", "Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії";                                                
13.00 - Спец. "Міжнародні економічні 

відносини", "Готельно-ресторанна 
справа"                               

Фаховий екзамен                                           
9.00 -  Спец. "Готельно-

ресторанна справа"- 6-60;                       
13.00 - Спец. "Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні 

студії" -  6-60

Фаховий екзамен                                               
9.00 -  Спец. "Туризм"- 6-60;                           

13.00 -  Спец. "Міжнародні економічні 
відносини"- ВХ

Психології Додаткове вступне випробування за 
фахом - 7-80 

Фаховий екзамен -                                           
нова фізична (А/С)

Філологічний
Додаткове вступне випробування за 

фахом - 2-37                                                         
Осв. прог. "Журналістика"  

Фаховий екзамен  -  2-37, 2-42                                  
Осв. прог. "Журналістика"                                                                                                                                 

Філософський Додаткове вступне випробування за 
фахом - 6-61 

Фаховий екзамен                                           
9.00 - "Філософія" - 4-53;                                               

13.00 - "Культурологія" - 4-53                                                         

Юридичний Додаткове вступне випробування за 
фахом - 7-26

Увага!!!  Едине фахове вступне 
випобування   відбудеться  4 липня

Голова приймальної комісії                                                            В. С. Бакіров

Факультет
Дата (час)

Р О З К Л А Д    В С Т У П Н И Х    Е К З А М Е Н І В    У    2 0 1 9    Р О Ц І

для  вступу  на  навчання  для здобуття ступеня магістра  за  державним  замовленням  та  за кошти  фізичних  та/або  юридичних  осіб

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  " 24 "  червня  2019 р.,  протокол №  7 



1  серпня    (9.00) 2  серпня    (9.00)

Математики і 
інформатики

Англійська мова - 6-52                                         
   Осв.прог. "Інформатика" для вступників на 

основі ступеня магістра                             

Німецька мова - 6-38, 6-60;                                                 
                  французька  мова - 4-53, 4-54  

Фізичний Англійська мова - ВХ                                                                                            Німецька мова - 6-38, 6-60;                                                 
                  французька  мова - 4-53, 4-54  

Фізико-технічний Англійська мова - 6-38                                                           Німецька мова - 6-38, 6-60;                                                 
                  французька  мова - 4-53, 4-54  

Фізико-енергетичний Англійська мова - ВХ                                                         Німецька мова - 6-38, 6-60;                                                 
                  французька  мова - 4-53, 4-54  

Комп’ютерних наук

Англійська мова - 6-60                                          
    Спец.: "Комп’ютерні науки", 

"Комп’ютерна інженерія", "Кібербезпека" для 
вступників на основі ступеня магістра                                                  

Німецька мова - 6-38, 6-60;                                                 
                  французька  мова - 4-53, 4-54  

Радіофізики, 
біомедичної 
електроніки та 
комп'ютерних систем

Англійська мова - 3-9                                      Німецька мова - 6-38, 6-60;                                                 
                  французька  мова - 4-53, 4-54  

Хімічний Англійська мова - 7-79                            Німецька мова - 6-38, 6-60;                                                 
                  французька  мова - 4-53, 4-54  

Біологічний

Англійська мова - нова фізична (А/С);                         
             німецька мова - 6-38, 6-60;                                                 
                              французька  мова - 4-53, 4-
54  

Психології Англійська мова - 4-53                                          
    Для вступників на основі ступеня магістра                                     

Німецька мова - 6-38, 6-60;                                                 
                  французька  мова - 4-53, 4-54                                   
                          Для вступників на основі 
ступеня магістра                                     

Геології, географії, 
рекреації і туризму

Англійська мова - 5-67, 5-69;                   
німецька мова - 6-38, 6-60;                                                 
                 французька  мова - 4-53, 4-54  

Історичний Англійська мова - 5-58                                          
    Для вступників на основі ступеня магістра                                     

Німецька мова - 6-38, 6-60;                                                 
                  французька  мова - 4-53, 4-54                                   
                          Для вступників на основі 
ступеня магістра                                     

Філологічний
Англійська мова - нова фізична (А/С)   

Осв.прог. "Журналістика" для вступників на 
основі ступеня магістра

Німецька мова - 6-52;                                                    
            французька  мова - 4-53, 4-54;                                                                        
                                                          ( 
Англійська мова для осв. прог. "Прикладна 
лінгвістика та англійська мова"  -  2-37 )

Економічний Англійська мова - 7-80                                           
     Для вступників на основі ступеня магістра                                     

Німецька мова - 6-38, 6-60;                                                 
                  французька  мова - 4-53, 4-54                                   
                          Для вступників на основі 
ступеня магістра                                     

Міжнародних 
економічних відносин 
та туристичного бізнесу

Англійська мова - 4-65                                          
    Для вступників на основі ступеня магістра                                     

Німецька мова - 6-38, 6-60;                                                 
                  французька  мова - 4-53, 4-54                                   
                          Для вступників на основі 
ступеня магістра                                     

Філософський Англійська мова - 6-51                                          
    Для вступників на основі ступеня магістра                                     

Німецька мова - 6-38, 6-60;                                                 
                  французька  мова - 4-53, 4-54                                   
                          Для вступників на основі 
ступеня магістра                                     

Соціологічний Англійська мова - 4-54                                          
    Для вступників на основі ступеня магістра                                     

Німецька мова - 6-38, 6-60;                                                 
                  французька  мова - 4-53, 4-54                                   
                          Для вступників на основі 
ступеня магістра                                     

Юридичний Увага!!!  Единий вступний іспит   
відбудеться  2 липня

Екологічний

Англійська мова - нова фізична (А/С);                         
             німецька мова - 6-38, 6-60;                                                 
                              французька  мова - 4-53, 4-
54  

Каразінська школа 
бізнесу

Англійська мова - 6-61                                          
    Для вступників на основі ступеня магістра                                     

Німецька мова - 6-38, 6-60;                                                 
                  французька  мова - 4-53, 4-54                                   
                          Для вступників на основі 
ступеня магістра                                     

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

Голова приймальної комісії                                                            В. С. Бакіров

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".

Р О З К Л А Д    В С Т У П Н И Х    Е К З А М Е Н І В    У    2 0 1 9    Р О Ц І

для  вступу  на  навчання  для здобуття ступеня магістра за державним  замовленням та за кошти  фізичних та/або 
юридичних  осіб

Факультет
Дата (час)


