
        факультет

23.07. 10:00

Історія України 

ауд._________      Географія 

ауд. _________  Біологія 

ауд.________  Математика 

ауд._______          

Географія ауд._______     

Іноземна мова ауд.__ 

Історія України 

ауд._________ 

Математика 

ауд._______ 

Фізика ауд._____    

Математика ауд._____ 

Географія ауд._____   

Іноземна мова ауд.__

Іноземна мова 

ауд._______                       

Математика 

ауд.________ 

Фаховий іспит (з 

історії)

ауд.______                  

Фаховий іспит (з 

політології)

ауд.______                     

Фаховий іспит (з 

права)

ауд.______                Фаховий 

іспит (з 

іноземної мови)

ауд.______

Фаховий іспит (з 

біології)

ауд.______

Фаховий іспит (з 

географії)

ауд.______            Фаховий 

іспит (з 

хімії)

ауд.______

Фаховий іспит (з 

математики)  ауд.______

Фаховий іспит 

((творчий конкурс з

музики))

 ауд.______               

Фаховий іспит (творчий 

конкурс з 

хореографії) ауд.______

Біологія ауд. _________ 

Хімія ауд.____________  

Географія ауд._________ 

Математика ауд._______                                             

24. 07. 10:00 Іноземна мова 

ауд.________                                     

Історія України 

ауд._________           

Іноземна мова ауд.________                                                

25. 07. 10:00 Історія України 

ауд._______                                                                    

Географія ауд.________

Іноземна мова ауд._______                       

Математика ауд.________ 

Географія ауд._________ 

Історія України 

ауд._________   

Історія України ауд.____ 

Математика ауд._______ 

Географія ауд._________  

Біологія ауд. _________ 

Хімія ауд.____________ 

Іноземна мова 

ауд._______              Фізика 

ауд._____                    

Історія України 

ауд._________     

Іноземна мова ауд.__                                             

Математика ауд.______           

Фізика ауд._____                                      

10:00 Історія України 

ауд._________         11:00 

Творчий конкурс з 

хореографії  ауд._____             

Творчий конкурс з 

музики     ауд._____                                              

ауд._______________

Фаховий іспит 

((Українська мова та

література))

 ауд.______       Фаховий 

іспит 

((Російська мова та

література))

 ауд.______

                                                                                            Українська    мова      та       література

Історія України 

ауд._________            

Біологія ауд.________  

Математика ауд._______                                                

25. 07. 11:00        (зі 

скороченим 

терміном навчання 

та з нормативним 

терміном 

навчання, на 2 

курс)

Фаховий іспит (з 

англійської мови)

ауд.______

Фаховий іспит (з 

німецької мови)

ауд.______

Фаховий іспит (з 

соціальної роботи)        ауд. 

___                     Фаховий іспит

((дошкільної педагогіка)) 

ауд. ___                     Фаховий 

іспит (з

історії України) ауд. ___ 

Фаховий іспит 

(Психологія) ауд. ___ 

РОЗКЛАД

вступних випробувань до Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя у 2018 році

Денна форма навчання (ОКР "бакалавр")

ЗАТВЕРДЖУЮ

ректор НДУ імені Миколи Гоголя

_______________ доц. Самойленко О.Г.

"22"  червня 2018 р.

Культури і мистецтв

Творчий конкурс з 

хореографії 

(консультація)  ауд._____

Творчий конкурс з 

хореографії  ауд._____             

Творчий конкурс з 

музики     ауд._____

Навчально-науковий 

інститут точних наук і 

економіки

Психології та соціальної 

роботи
Філологічний

Природничо-

географічний
Іноземних мов Історико-юридичний

17. 07. 11:00

18. 07. 11:00

дата


