
 

Графік проведення вступних іспитів, співбесід у 2021 році  для осіб, 

 які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі  

 

Проведення вступного випробування з математики для набору на 1-й курс ОС 

Бакалавр на навчання у 2021 році в такі терміни: 

 

№ 

потоку 
Дата Час проведення 

Корпус, 

аудиторія 
Сесії 

для осіб, які планують вступати на місця державного замовлення 

1 05.07.2021 09.00 8.109 1 сесія 

2 10.07.2021 09.00 8.109 2 сесія 

для осіб, які планують вступати за кошти фізичних та юридичних осіб 

3 17.07.2021 09.00 8.109 1 сесія 

4 21.07.2021 09.00 8.109 2 сесія 

 

Проведення співбесіди з математики для набору на 1-й курс ОС Бакалавр на навчання 

у 2020 році в такі терміни: 

 

№ 

потоку 
Дата Час проведення 

Корпус, аудиторія 

 

1 17.07.2021 09.00 8.107 

 

 Консультації проводяться в день, що передує вступному іспиту о 16.00 в ауд 8.105 

 

Проведення вступного випробування з історії України для набору на 1-й курс ОС 

Бакалавр на навчання у 2021 році в такі терміни: 

№ 

потоку 
Дата Час проведення 

Корпус, 

аудиторія 
Сесії 

для осіб, які планують вступати на місця державного замовлення 

1 05.07.2021 12.00 8.109 1 сесія 

2 10.07.2021 12.00 8.109 2 сесія 

для осіб, які планують вступати за кошти фізичних та юридичних осіб 

3 17.07.2021 12.00 8.109 1 сесія 

4 21.07.2021 12.00 8.109 2 сесія 

 

Проведення співбесіди з історії України для набору на 1-й курс ОС Бакалавр на 

навчання у 2021 році в такі терміни: 

№ 

потоку 
Дата Час проведення 

Корпус, аудиторія 

 

1 17.07.2021 12.00 8.107 

 

 

 Консультації проводяться в день, що передує вступному іспиту о 16.00 в ауд 8.106 

Проведення вступного випробування з фізики для набору на 1-й курс ОС Бакалавр на 

навчання у 2021 році в такі терміни: 

 



№ 

потоку 
Дата Час проведення 

Корпус, 

аудиторія 
Сесії 

для осіб, які планують вступати на місця державного замовлення 

1 05.07.2021 15.00 8.109 1 сесія 

2 10.07.2021 15.00 8.109 2 сесія 

для осіб, які планують вступати за кошти фізичних та юридичних осіб 

3 17.07.2021 15.00 8.109 1 сесія 

4 21.07.2021 15.00 8.109 2 сесія 

 

Проведення співбесіди з фізики для набору на 1-й курс ОС Бакалавр на навчання у 

2021 році в такі терміни: 

 

№ 

потоку 
Дата Час проведення 

Корпус, аудиторія 

 

1 17.07.2021 15.00 8.107 

 

 Консультації проводяться в день, що передує вступному іспиту о 16.00 в ауд 8.104 

Проведення вступного випробування з хімії для набору на 1-й курс ОС Бакалавр на 

навчання у 2021 році в такі терміни: 

 

№ 

потоку 
Дата Час проведення 

Корпус, 

аудиторія 
Сесії 

для осіб, які планують вступати на місця державного замовлення 

1 06.07.2021 09.00 8.109 1 сесія 

2 11.07.2021 09.00 8.109 1 сесія 

для осіб, які планують вступати за кошти фізичних та юридичних осіб 

3 18.07.2021 09.00 8.109 1 сесія 

4 20.07.2021 09.00 8.109 1 сесія 

 

Проведення співбесіди з хімії для набору на 1-й курс ОС Бакалавр на навчання у 2021 

році в такі терміни: 

 

№ 

потоку 
Дата Час проведення 

Корпус, аудиторія 

 

1 18.07.2021 09.00 8.107 

 

Консультації проводяться в день, що передує вступному іспиту о 15.00 в ауд 8.104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведення вступного випробування з української мови для набору на 1-й курс ОС 

Бакалавр на навчання у 2021 році в такі терміни: 

 

№ 

потоку 
Дата Час проведення 

Корпус, 

аудиторія 
Сесії 

для осіб, які планують вступати на місця державного замовлення 

1 06.07.2021 12.00 8.109 1 сесія 

2 11.07.2021 12.00 8.109 2 сесія 

для осіб, які планують вступати за кошти фізичних та юридичних осіб 

3 18.07.2021 12.00 8.109 1 сесія 

4 20.07.2021 12.00 8.109 2 сесія 

 

Проведення співбесіди з української мови для набору на 1-й курс ОС Бакалавр на 

навчання у 2020 році в такі терміни: 

 

№ 

потоку 
Дата Час проведення 

Корпус, аудиторія 

 

1 18.07.2021 12.00 8.107 

 

 Консультації проводяться в день, що передує вступному іспиту о 15.00 в ауд 8.105 

 

Проведення вступного випробування з іноземної мови для набору на 1-й курс ОС 

Бакалавр на навчання у 2021 році в такі терміни: 

 

№ 

потоку 
Дата Час проведення 

Корпус, 

аудиторія 
Сесії 

для осіб, які планують вступати на місця державного замовлення 

1 06.07.2021 15.00 8.109 1 сесія 

2 11.07.2021 15.00 8.109 1 сесія 

для осіб, які планують вступати за кошти фізичних та юридичних осіб 

3 18.07.2021 15.00 8.109 1 сесія 

4 20.07.2021 15.00 8.109 1 сесія 

 

Проведення співбесіди з іноземної мови для набору на 1-й курс ОС Бакалавр на 

навчання у 2021 році в такі терміни: 

 

№ 

потоку 
Дата Час проведення 

Корпус, аудиторія 

 

1 18.07.2021 15.00 8.107 

 

 Консультації проводяться в день, що передує вступному іспиту о 15.00 в ауд 8.106 

 

 

 

 

 

 



Проведення вступного випробування з географії для набору на 1-й курс ОС Бакалавр 

на навчання у 2021 році в такі терміни: 

 

№ 

потоку 
Дата Час проведення 

Корпус, 

аудиторія 
Сесії 

для осіб, які планують вступати на місця державного замовлення 

1 07.07.2021 09.00 8.109 1 сесія 

2 12.07.2021 09.00 8.109 2 сесія 

для осіб, які планують вступати за кошти фізичних та юридичних осіб 

3 19.07.2021 09.00 8.109 1 сесія 

4 22.07.2021 09.00 8.109 2 сесія 

 

Проведення співбесіди з географії  для набору на 1-й курс ОС Бакалавр на навчання у 

2021 році в такі терміни: 

 

№ 

потоку 
Дата Час проведення 

Корпус, аудиторія 

 

1 18.07.2021 09.00 8.107 

 

 Консультації проводяться в день, що передує вступному іспиту о 14.00 в ауд 8.106 

 

Проведення вступного випробування з біології для набору на 1-й курс ОС Бакалавр на 

навчання у 2021 році в такі терміни: 

 

№ 

потоку 
Дата Час проведення 

Корпус, 

аудиторія 
Сесії 

для осіб, які планують вступати на місця державного замовлення 

1 07.07.2021 12.00 8.109 1 сесія 

2 12.07.2021 12.00 8.109 2 сесія 

для осіб, які планують вступати за кошти фізичних та юридичних осіб 

3 19.07.2021 12.00 8.109 1 сесія 

4 22.07.2021 12.00 8.109 2 сесія 

 

Проведення співбесіди з біології  для набору на 1-й курс ОС Бакалавр на навчання у 

2021 році в такі терміни: 

 

№ 

потоку 
Дата Час проведення 

Корпус, аудиторія 

 

1 18.07.2021 12.00 8.107 

 

 Консультації проводяться в день, що передує вступному іспиту о 14.00 в ауд 8.105 

 

 


