
РОЗКЛАД  
КОНСУЛЬТАЦІЙ ДО ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПРИ ПРИЙОМІ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ 

«МАГІСТР» У 2022 РОЦІ 
(денна, заочна форми здобуття освіти  

на базі освітнього ступеня бакалавра, магістра,  
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

 
Формат проведення – дистанційний за посиланням на відеоконференцію. 
 

ПЕРШИЙ ПОТІК 
 

СПІВБЕСІДА З ПРАВА* 
ННІ права 

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання 
 

Дата проведення Спеціальність Освітня програма Час Посилання на відеоконференцію 

23 серпня  081 Право  Правознавство 16-00 meet.google.com/exi-akik-vtb  

 Інтелектуальна власність meet.google.com/exi-akik-vtb 
 
 

ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ  
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій  
Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання 

 
Дата проведення Спеціальність Освітня програма Час Посилання на відеоконференцію 

23 серпня 

035.041 Філологія Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - англійська 

16-00 

https://us02web.zoom.us/j/82978065344?pwd=dmlSWmFPekJG
OHcvdHdpMG8wbW9wZz09  

052 Політологія Політичні технології та аналітика http://meet.google.com/yzz-rrfs-reu     

053 Психологія Організаційна психологія 

https://us04web.zoom.us/j/575538189?pwd=ekxFQXd4WXlGbk5
XQTJtL1lNbE5CZz09  

Ідентифікатор конференції: 575 538 189 
Код доступу: 354052 

061 Журналістика Журналістика https://meet.google.com/rqw-okru-ejj  
 

https://us02web.zoom.us/j/82978065344?pwd=dmlSWmFPekJGOHcvdHdpMG8wbW9wZz09
https://us02web.zoom.us/j/82978065344?pwd=dmlSWmFPekJGOHcvdHdpMG8wbW9wZz09
http://meet.google.com/yzz-rrfs-reu
https://us04web.zoom.us/j/575538189?pwd=ekxFQXd4WXlGbk5XQTJtL1lNbE5CZz09
https://us04web.zoom.us/j/575538189?pwd=ekxFQXd4WXlGbk5XQTJtL1lNbE5CZz09
https://meet.google.com/rqw-okru-ejj


ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ  
НН Медичний інститут 

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання 
 

Дата проведення Спеціальність Освітня програма Час Посилання на відеоконференцію 

25 серпня 

017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 

16-00 

https://meet.google.com/frb-pkkv-isq  

227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія meet.google.com/ipm-bywa-uzj  

229 Громадське здоров’я Громадське здоров’я https://meet.google.com/ghw-vcjc-iop 

 
 

СПІВБЕСІДА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ* 
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій 

ННІ бізнесу, економіки та менеджменту 
Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання 

Центр професійної та післядипломної освіти 
  

Дата проведення Спеціальність Освітня програма Час Посилання на відеоконференцію 

26 серпня 051 Економіка Економіка та бізнес-інновації 16-00 https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  

Економічна кібернетика https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  

052 Політологія Політичні технології та аналітика https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  

053 Психологія Організаційна психологія https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  

061 Журналістика Журналістика https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa 

081 Право Правознавство https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa 

Інтелектуальна власність https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa 

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

Фінанси https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa 

Фінанси і аудит підприємництва https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa 

  

https://meet.google.com/frb-pkkv-isq
http://meet.google.com/ipm-bywa-uzj
https://meet.google.com/ghw-vcjc-iop
https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa
https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa
https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa
https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa


Дата проведення Спеціальність Освітня програма Час Посилання на відеоконференцію 

26 серпня 073 Менеджмент Бізнес-адміністрування 16-00 https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa 

Організація і управління охороною 
здоров’я 

https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa 

Управління проектами https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa 

Менеджмент організацій і 
адміністрування 

https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa 

075 Маркетинг Маркетинг https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa 

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

Підприємництво, торгівля та 
логістика 

https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa 

281 Публічне управління та 
адміністрування 

Адміністративний менеджмент https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa 

292 Міжнародні економічні 
відносини 

Міжнародний бізнес https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa 

  
 

ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ  
Факультет електроніки та інформаційних технологій 

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання 
 

Дата проведення Спеціальність Освітня програма Час Посилання на відеоконференцію 

26 серпня 

113 Прикладна 
математика 

Наука про дані та моделювання складних 
систем 

16-00 

https://meet.google.com/exi-xjwu-siu  

122 Комп’ютерні науки 
Інформатика  https://meet.google.com/hqt-mmmq-cch  

Інформаційні технології проектування   https://meet.google.com/hqt-mmmq-cch  
  

https://meet.google.com/exi-xjwu-siu
https://meet.google.com/hqt-mmmq-cch
https://meet.google.com/hqt-mmmq-cch


Дата проведення Спеціальність Освітня програма Час Посилання на відеоконференцію 

29 серпня 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електротехнічні системи 
електроспоживання 

16-00 

https://meet.google.com/wty-dgtg-dps  

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 

Комп’ютеризовані системи управління та 
робототехніка 

https://meet.google.com/sok-mrru-zrx  

153 Мікро- та 
наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи http://meet.google.com/smx-pqid-mim  

163 Біомедична 
інженерія Біомедичні прилади та системи  meet.google.com/ede-ymgq-dia 

171 Електроніка 
Електронні інформаційні системи meet.google.com/nvd-hdwo-rvj  

Електронні системи та компоненти  meet.google.com/nvd-hdwo-rvj  
 

 
ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ  

ННІ бізнесу, економіки та менеджменту  
Центр професійної та післядипломної освіти 

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання 
 

Дата проведення Спеціальність Освітня програма Час Посилання на відеоконференцію 

6 вересня 

051 Економіка 
Економіка та бізнес-інновації 

16-00 

https://meet.google.com/ono-khey-byu?pli=1&authuser=1  

Економічна кібернетика https://meet.google.com/jjf-twww-dix?authuser=0&hl=ru   

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування  https://meet.google.com/buf-xauy-wyf  

073 Менеджмент 

Бізнес-адміністрування 

https://meet.google.com/ndh-gbpp-nna 

Управління та адміністрування в 
охороні здоров’я 

Управління проектами  

Менеджмент організацій і 
адміністрування 

  

https://meet.google.com/wty-dgtg-dps
https://meet.google.com/sok-mrru-zrx
http://meet.google.com/smx-pqid-mim
http://meet.google.com/ede-ymgq-dia
http://meet.google.com/nvd-hdwo-rvj
http://meet.google.com/nvd-hdwo-rvj
https://meet.google.com/ono-khey-byu?pli=1&authuser=1
https://meet.google.com/jjf-twww-dix?authuser=0&hl=ru
https://meet.google.com/buf-xauy-wyf
https://meet.google.com/ndh-gbpp-nna


Дата проведення Спеціальність Освітня програма Час Посилання на відеоконференцію 

7 вересня 

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

Фінанси 

16-00 

https://meet.google.com/gqa-cska-vqp 

Фінанси і аудит підприємництва 

075 Маркетинг Маркетинг https://meet.google.com/pqr-phkj-mbd 

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

Підприємництво, торгівля та 
логістика 

https://meet.google.com/ddb-yfpy-kkd 

8 вересня 

281 Публічне управління 
та адміністрування Адміністративний менеджмент 

16-00 

meet.google.com/jqg-ahah-pkf 

292 Міжнародні 
економічні відносини Міжнародний бізнес https://meet.google.com/pfv-nhij-mwu 

 
 
 

ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ  
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій 

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання 
 

Дата проведення Спеціальність Освітня програма Час Посилання на відеоконференцію 

12 вересня 

101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища  

16-00 

https://meet.google.com/zoa-qpyo-okf 

131 Прикладна механіка 

Технології машинобудування  https://meet.google.com/urk-tewi-dyv 
Комп’ютерна механіка  https://meet.google.com/urk-tewi-dyv 
Гідравлічні машини, гідроприводи та 
гідропневмоавтоматика  

https://meet.google.com/urk-tewi-dyv 

132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство http://meet.google.com/hgv-yemm-xsy 

133 Галузеве машинобування Обладнання хімічних виробництв і підприємств 
будівельних матеріалів  

https://meet.google.com/urk-tewi-dyv 

13 вересня 

142 Енергетичне 
машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 

16-00 

https://meet.google.com/sip-evcf-irh 

144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент  https://meet.google.com/uep-ugpn-fsq 
152 Метрологія  та інформаційно- 
вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація  https://meet.google.com/sip-evcf-irh 

183 Технології захисту 
навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища https://meet.google.com/zoa-qpyo-okf 

https://meet.google.com/gqa-cska-vqp
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fjqg-ahah-pkf%3Ffbclid%3DIwAR3F4cBnFNLKVDv7TM9BHnAeCOR0-AlA0ZcP0tLgmDArkKTorGM0Un9bZJo&h=AT3kjqQcOPUMakmzIx6ku2ppwxdDYKGKRfwNqw-ufRF23Lm6eGKKVyAecH5xuSx1TjrP4FRcXn7mujOsS1Fo402VD0nDihcaj3raG3odAYD-O_XdOi5iuRmDYaCPqzP90BhF
https://meet.google.com/zoa-qpyo-okf
https://meet.google.com/urk-tewi-dyv
https://meet.google.com/urk-tewi-dyv
https://meet.google.com/urk-tewi-dyv
http://meet.google.com/hgv-yemm-xsy
https://meet.google.com/urk-tewi-dyv
https://meet.google.com/sip-evcf-irh
https://meet.google.com/urk-tewi-dyv
http://meet.google.com/uep-ugpn-fsq
https://meet.google.com/sip-evcf-irh
https://meet.google.com/zoa-qpyo-okf


ДРУГИЙ ПОТІК 
ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ  

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій  
Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання 

 

Дата проведення Спеціальність Освітня програма Час Посилання на відеоконференцію 

15 вересня 

035.041 Філологія Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - англійська 

16-00 

https://us02web.zoom.us/j/82978065344?pwd=dmlSWmFPekJG
OHcvdHdpMG8wbW9wZz09  

052 Політологія Політичні технології та аналітика  http://meet.google.com/yzz-rrfs-reu 

053 Психологія Організаційна психологія  

061 Журналістика Журналістика https://meet.google.com/fbw-dqmk-uzq  
 
 

ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ  
НН Медичний інститут 

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання 
 

Дата проведення Спеціальність Освітня програма Час Посилання на відеоконференцію 

15 вересня 

017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 

16-00 

https://meet.google.com/bfp-ryzd-rdg 

227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія http://meet.google.com/ipm-bywa-uzj  

229 Громадське здоров’я Громадське здоров’я https://meet.google.com/ghw-vcjc-iop 

 
 

 
  

https://us02web.zoom.us/j/82978065344?pwd=dmlSWmFPekJGOHcvdHdpMG8wbW9wZz09
https://us02web.zoom.us/j/82978065344?pwd=dmlSWmFPekJGOHcvdHdpMG8wbW9wZz09
http://meet.google.com/yzz-rrfs-reu?fbclid=IwAR2WmghyJXeswhDaUqUv9Ui2FZz6KHbhhwaIHEhsxh4mWvg9FtfbFx1xVrU
https://meet.google.com/fbw-dqmk-uzq
http://meet.google.com/ipm-bywa-uzj
https://meet.google.com/ghw-vcjc-iop


ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ  
Факультет електроніки та інформаційних технологій 

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання 
 

Дата проведення Спеціальність Освітня програма Час Посилання на відеоконференцію 

15 вересня 

113 Прикладна математика Наука про дані та моделювання 
складних систем 

16-00 

https://meet.google.com/exi-xjwu-siu  

122 Комп’ютерні науки 
Інформатика  https://meet.google.com/hqt-mmmq-cch  

Інформаційні технології 
проектування  

 https://meet.google.com/hqt-mmmq-cch  

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електротехнічні системи 
електроспоживання 

https://meet.google.com/wty-dgtg-dps  

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 

Комп’ютеризовані системи 
управління та робототехніка 

https://meet.google.com/sok-mrru-zrx  

153 Мікро- та наносистемна 
техніка 

Нанотехнології та біомедичні 
системи 

http://meet.google.com/smx-pqid-mim  

163 Біомедична інженерія Біомедичні прилади та системи  meet.google.com/ede-ymgq-dia 

171 Електроніка 

Електронні інформаційні 
системи 

meet.google.com/nvd-hdwo-rvj  

Електронні системи та 
компоненти  

meet.google.com/nvd-hdwo-rvj  

 
  

https://meet.google.com/exi-xjwu-siu
https://meet.google.com/hqt-mmmq-cch
https://meet.google.com/hqt-mmmq-cch
https://meet.google.com/wty-dgtg-dps
https://meet.google.com/sok-mrru-zrx
http://meet.google.com/smx-pqid-mim
http://meet.google.com/ede-ymgq-dia
http://meet.google.com/nvd-hdwo-rvj
http://meet.google.com/nvd-hdwo-rvj


ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ  
ННІ бізнесу, економіки та менеджменту  

Центр професійної та післядипломної освіти 
Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання 

 
Дата проведення Спеціальність Освітня програма Час Посилання на відеоконференцію 

16 вересня 

051 Економіка 
Економіка та бізнес-інновації 

16-00 

https://meet.google.com/ono-khey-byu?pli=1&authuser=1 

Економічна кібернетика https://meet.google.com/jjf-twww-dix?authuser=0&hl=ru  

071 Облік і 
оподаткування Облік і оподаткування  https://meet.google.com/buf-xauy-wyf 

073 Менеджмент 

Бізнес-адміністрування https://meet.google.com/ndh-gbpp-nna 

Управління та адміністрування в 
охороні здоров’я 

Управління проектами  

Менеджмент організацій і 
адміністрування 

072 Фінанси, 
банківська справа та 
страхування 

Фінанси https://meet.google.com/gqa-cska-vqp 

Фінанси і аудит підприємництва 

075 Маркетинг Маркетинг  https://meet.google.com/pqr-phkj-mbd 

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

Підприємництво, торгівля та логістика 
https://meet.google.com/ddb-yfpy-kkd 

281 Публічне 
управління та 
адміністрування 

Адміністративний менеджмент 
meet.google.com/jqg-ahah-pkf  

292 Міжнародні 
економічні відносини Міжнародний бізнес https://meet.google.com/pfv-nhij-mwu 

 
 
  

https://meet.google.com/jjf-twww-dix?authuser=0&hl=ru
https://meet.google.com/buf-xauy-wyf
https://meet.google.com/ndh-gbpp-nna
https://meet.google.com/gqa-cska-vqp
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fjqg-ahah-pkf%3Ffbclid%3DIwAR3F4cBnFNLKVDv7TM9BHnAeCOR0-AlA0ZcP0tLgmDArkKTorGM0Un9bZJo&h=AT3kjqQcOPUMakmzIx6ku2ppwxdDYKGKRfwNqw-ufRF23Lm6eGKKVyAecH5xuSx1TjrP4FRcXn7mujOsS1Fo402VD0nDihcaj3raG3odAYD-O_XdOi5iuRmDYaCPqzP90BhF


ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ  
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій 

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання 
 

Дата проведення Спеціальність Освітня програма Час Посилання на відеоконференцію 

16 вересня 

101 Екологія Екологія та охорона навколишнього 
середовища  

16-00 

https://meet.google.com/zoa-qpyo-okf 

131 Прикладна механіка 

Технології машинобудування  https://meet.google.com/urk-tewi-dyv 

Комп’ютерна механіка  https://meet.google.com/urk-tewi-dyv 

Гідравлічні машини, гідроприводи та 
гідропневмоавтоматика  https://meet.google.com/urk-tewi-dyv 

132 Матеріало-знавство Прикладне матеріалознавство http://meet.google.com/hgv-yemm-xsy 

133 Галузеве 
машинобування 

Обладнання хімічних виробництв і 
підприємств будівельних матеріалів  https://meet.google.com/urk-tewi-dyv 

142 Енергетичне 
машинобудування 

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна 
техніка https://meet.google.com/qvo-fman-wmd 

144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент  https://meet.google.com/uep-ugpn-fsq 

152 Метрологія  та 
інформаційно-
вимірювальна техніка 

Якість, стандартизація та сертифікація  https://meet.google.com/sip-evcf-irh 

183 Технології захисту 
навколишнього 
середовища 

Технології захисту навколишнього 
середовища https://meet.google.com/zoa-qpyo-okf 

 
  

https://meet.google.com/zoa-qpyo-okf
https://meet.google.com/urk-tewi-dyv
https://meet.google.com/urk-tewi-dyv
https://meet.google.com/urk-tewi-dyv
http://meet.google.com/hgv-yemm-xsy
https://meet.google.com/urk-tewi-dyv
https://meet.google.com/qvo-fman-wmd?authuser=0
https://meet.google.com/urk-tewi-dyv
http://meet.google.com/uep-ugpn-fsq
https://meet.google.com/sip-evcf-irh
https://meet.google.com/zoa-qpyo-okf


СПІВБЕСІДА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ* 
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій 

ННІ бізнесу, економіки та менеджменту 
Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання 

Центр професійної та післядипломної освіти 
(виключно на місця що фінансуються за рахунок фізичних та/або юридичних осіб) 

 
Дата проведення Спеціальність Освітня програма Час Посилання на відеоконференцію 

16 вересня 051 Економіка Економіка та бізнес-інновації 18-00 https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  
Економічна кібернетика https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  

052 Політологія Політичні технології та аналітика https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  
053 Психологія Організаційна психологія https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  
061 Журналістика Журналістика https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  
081 Право Правознавство https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  

Інтелектуальна власність https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  
072 Фінанси, банківська справа 
та страхування 

Фінанси https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  
Фінанси і аудит підприємництва https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  

073 Менеджмент Бізнес-адміністрування https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  
Організація і управління охороною 
здоров’я 

https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  

Управління проектами https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  
Менеджмент організацій і адміністрування https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  

075 Маркетинг Маркетинг https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  
076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля та логістика https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  

281 Публічне управління та 
адміністрування 

Адміністративний менеджмент https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  

292 Міжнародні економічні 
відносини 

Міжнародний бізнес https://meet.google.com/odb-xuwf-ffa  
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