
РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ У 2018 РОЦІ 

для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

Факультет 

Дата (час) 

21 липня   

(16.00) 
23 липня (16.00) 25 липня (16.00) 

Фізико-

енергетичний 
Фізика - 3-37 

Математика - 6-52  або  Іноземна 

мова - 4-54  

Українська мова та 

література - 4-54 

 

 
РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ У 2018 РОЦІ  

для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

Факультет 

Дата (час) 

23 липня 

(9.00) 
24 липня (9.00) 26 липня (9.00) 

Фізико-енергетичний Фізика - 3-37 
Математика - 6-52  або  

Іноземна мова - 4-54  

Українська мова та 

література - 4-54 

Примітка: для осіб, які  на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття ступеня 

бакалавра (магістра медичного спрямування) і не атестовані з української мови та літератури, екзамен з 

російської мови відбудеться у той же час, що й з української мови та літератури, в аудиторії  2-42. 

 

 
РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ У 2018 РОЦІ 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за державним замовленням   

Факультет 

Дата (час) 

26 липня (16.00) 28 липня (16.00) 

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

 

 
РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ У 2018 РОЦІ 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за державним замовленням   

Факультет 

Дата (час) 

27 липня (9.00) 30 липня (9.00) 

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

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 2018 році". 

 



РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ У 2018 РОЦІ 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за державним замовленням  

Факультет 

Дата (час) 

31 липня (16.00) 2 серпня (16.00) 

Фізико-енергетичний Англійська мова - ВХ 
Німецька мова - 6-49, 6-50, 6-51, 6-59; 

французька  мова - 4-53, 4-54   

 

 
РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ У 2018 РОЦІ 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за державним замовленням 

Факультет 

Дата (час) 

1 серпня (9.00) 3 серпня (9.00) 

Фізико-енергетичний Англійська мова - ВХ 
Німецька мова - 6-49, 6-50, 6-51, 6-59; 

французька  мова - 4-53, 4-54   

 

 
РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ У 2018 РОЦІ 

для  вступу  на  навчання  для здобуття ступеня магістра  

за кошти фізичних та юридичних осіб (додаткова сесія) 

Факультет 

Дата (час) 

7 серпня (16.00) 9 серпня (16.00) 11 серпня (16.00) 

Фізико-

енергетичний 

Додаткове вступне випробування за 

фахом - 6-59 

Фаховий екзамен - 

6-79  

Англійська мова - 

ВХ  

 

 
РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ У 2018 РОЦІ 

для  вступу  на  навчання  для здобуття ступеня магістра  

за кошти фізичних та юридичних осіб (додаткова сесія) 

Факультет 

Дата (час) 

8 серпня (9.00) 10 серпня (9.00) 13 серпня (9.00) 

Фізико-

енергетичний 

Додаткове вступне випробування за 

фахом - 6-59 

Фаховий екзамен - 

6-79  

 Англійська мова - 

ВХ 

 

 

 

 



РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ У 2018 РОЦІ 

для вступників на навчання для здобуття ступеня «бакалавр»  

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (денна та заочна форми навчання) 

Факультет 

Дата (час) 

24 липня (16.00) 

Фізико-енергетичний Фахове екзамен з загальної фізики (письмово) - 6  49 

 

 
РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ У 2018 РОЦІ 

для вступників на навчання для здобуття ступеня «бакалавр»  

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (денна та заочна форми навчання) 

Факультет 

Дата (час) 

25 липня (9.00) 

Фізико-енергетичний Фахове екзамен з загальної фізики (письмово) - 6  49 

 


