
 

 

      Спеціальність 

 

25 липня 

 

 

26 

липня 

 

           

27 липня 

 

 

014 Середня 

освіта  

(Історія) 

Фахове вступне 

випробування 

початок іспиту о 13:00 

вул. 

Старопортофранківська, 34 

 
Українська мова та 

література 

початок іспиту о 15:00 

014 Середня 

освіта ( Мова і 

література 

(англійська)) 

Фахове вступне 

випробування 

початок іспиту о 13:00 

вул. 

Старопортофранківська, 34 

 
Українська мова та 

література 

початок іспиту о 15:00 

014 Середня 

освіта (Мова і 

література 

(російська)) 

Фахове вступне 

випробування 

початок іспиту о 13:00 

вул. 

Старопортофранківська, 34 

 
Українська мова та 

література 

початок іспиту о 15:00 

014 Середня 

освіта (Мова і 

література 

(китайська)) 

Фахове вступне 

випробування 

початок іспиту о 13:00 

вул. 

Старопортофранківська, 34 

 
Українська мова та 

література 

початок іспиту о 15:00 

014 Середня 

освіта (Мова і 

література 

(турецька)) 

Фахове вступне 

випробування 

початок іспиту о 13:00 

вул. 

Старопортофранківська, 34 

 
Українська мова та 

література 

початок іспиту о 15:00 



014 Середня 

освіта 

(Математика) 

Фахове вступне 

випробування 

початок іспиту о 13:00 

вул. 

Старопортофранківська, 34 

 
Українська мова та 

література 

початок іспиту о 15:00 

014 Середня 

освіта (Фізика) 

Фахове вступне 

випробування 

початок іспиту о 13:00 

вул. 

Старопортофранківська, 34 

 

Українська мова та 

література 

початок іспиту о 

15:00 

016 Спеціальна 

освіта   

Фахове вступне 

випробування 

початок іспиту о 13:00 

вул. 

Старопортофранківська, 34 

 

Українська мова та 

література 

початок іспиту о 

15:00 

027 

Музеєзнавство, 

пам’яткознавство  

Фахове вступне 

випробування 

початок іспиту о 13:00 

вул. 

Старопортофранківська, 34 

 
Українська мова та 

література 

початок іспиту о 15:00 

028 Менеджер 

соціокультурної 

діяльності 

Фахове вступне 

випробування 

початок іспиту о 13:00 

вул. 

Старопортофранківська, 34 

 
Українська мова та 

література 

початок іспиту о 15:00 

 

033 Філософія 

Фахове вступне 

випробування 

початок іспиту о 13:00 

вул. 

Старопортофранківська, 34 

 
Українська мова та 

література 

початок іспиту о 15:00 

035 Філологія 

(Переклад з 

англійської, 

китайської 

українською)  

Фахове вступне 

випробування 

початок іспиту о 13:00 

вул. 

Старопортофранківська, 34 

 

 
Українська мова та 

література 

початок іспиту о 15:00 

052 Політологія 

Фахове вступне 

випробування 

початок іспиту о 13:00 

вул. 

Старопортофранківська, 34 

 
Українська мова та 

література 

початок іспиту о 15:00 

053 Психологія  

Фахове вступне 

випробування 

початок іспиту о 13:00 

вул. 

 
Українська мова та 

література 

початок іспиту о 15:00 



 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                           

 

Відповідальний секретар В.В. Бобошко 

приймальної комісії             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старопортофранківська, 34 

054 Соціологія 

Фахове вступне 

випробування 

початок іспиту о 13:00 

вул. 

Старопортофранківська, 34 

 
Українська мова та 

література 

початок іспиту о 15:00 

061 Журналістика 

Фахове вступне 

випробування 

початок іспиту о 13:00 

вул. 

Старопортофранківська, 34 

 
Українська мова та 

література 

початок іспиту о 15:00 

231Соціальна 

робота 

Фахове вступне 

випробування 

початок іспиту о 13:00 

вул. 

Старопортофранківська, 34 

 
Українська мова та 

література 

початок іспиту о 15:00 


