
ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ЧНУ імені ПЕТРА МОГИЛИ 

Програма заходу та посилання на zoom-конференції 

Час Програма заходу Спеціальність Ідентифікатор 

zoom-

конференції 

Пароль Посилання 

 Офіційна частина    

10:00-

10:40 
  Вітальне слово ректора 

  Відповіді на “гарячі питання” щодо вступної кампанії 

2020р. 

644 460 7590 0gVYQW https://us04web.zoom.us/j/64446075

90?pwd=WjhsSjQ3djR2NENSWGQ

5RmJlTTQwdz09  

10:50-

11:30 
Візитівки структурних підрозділів  

(окремі zoom-конференції) 

 

 Інститут 

державного 

управління 

 281 Публічне управління та 

адміністрування 

 231 Соціальна робота 

831 8893 7738 915465 https://us02web.zoom.us/j/83188937738
?pwd=MkpscHRtaHVIdmRJZVpob3VwT

DVQZz09 

 Медичний 

інститут 

 053 Психологія 

 101 Екологія 

 101 Екологія (екологічна стандартизація, 

сертифікація та управління якістю) 

 222 Медицина (магістр на базі ПЗСО) 

 226 Фармація, промислова фармація 

782 8356 9751 6ksTdE https://us04web.zoom.us/j/782835697
51?pwd=Y1hqSnVzdWpzWlpSa3FYcG5D

eXJKdz09 

 Інститут філології  014.01 Середня освіта (українська мова і 

література та англійська мова) 

 035.01 Філологія (українська мова та 

література) 

 035.041 Філологія (германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – 

англійська мова) 

 035.043 Філологія (германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – 

німецька мова) 

826 4356 4906 123456 https://us02web.zoom.us/j/826435649
06?pwd=dHN6YzJEUGE3K1JRSzNnOGFIa

GVBdz09 

 Навчально-

науковий центр 

«Школа 

журналістики» 

 

 

 061 Журналістика 

523 216 2456 4ZhHQp https://us04web.zoom.us/j/523216245
6?pwd=bG1lZ0duOEU5MG1sdXFaa0dO

U1Z4Zz09 

https://us04web.zoom.us/j/6444607590?pwd=WjhsSjQ3djR2NENSWGQ5RmJlTTQwdz09
https://us04web.zoom.us/j/6444607590?pwd=WjhsSjQ3djR2NENSWGQ5RmJlTTQwdz09
https://us04web.zoom.us/j/6444607590?pwd=WjhsSjQ3djR2NENSWGQ5RmJlTTQwdz09
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/281_Publichne_upravlinnya_ta_administruvannya.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/281_Publichne_upravlinnya_ta_administruvannya.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/231_Sotsialna_robota.pdf
https://us02web.zoom.us/j/83188937738?pwd=MkpscHRtaHVIdmRJZVpob3VwTDVQZz09
https://us02web.zoom.us/j/83188937738?pwd=MkpscHRtaHVIdmRJZVpob3VwTDVQZz09
https://us02web.zoom.us/j/83188937738?pwd=MkpscHRtaHVIdmRJZVpob3VwTDVQZz09
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/053_Psihologiya.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/101_Ekologiya.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/101_Ekologiya.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/101_Ekologiya.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/222_Meditsina.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/226_Farmatsiya_promislova_farmatsiya.pdf
https://us04web.zoom.us/j/78283569751?pwd=Y1hqSnVzdWpzWlpSa3FYcG5DeXJKdz09
https://us04web.zoom.us/j/78283569751?pwd=Y1hqSnVzdWpzWlpSa3FYcG5DeXJKdz09
https://us04web.zoom.us/j/78283569751?pwd=Y1hqSnVzdWpzWlpSa3FYcG5DeXJKdz09
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/014_Serednya_osvita_-_035.01_Filologiya.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/014_Serednya_osvita_-_035.01_Filologiya.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/014_Serednya_osvita_-_035.01_Filologiya-1.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/014_Serednya_osvita_-_035.01_Filologiya-1.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/035.041-035.043_Filologiya.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/035.041-035.043_Filologiya.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/035.041-035.043_Filologiya.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/035.041-035.043_Filologiya.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/035.041-035.043_Filologiya.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/035.041-035.043_Filologiya.pdf
https://us02web.zoom.us/j/82643564906?pwd=dHN6YzJEUGE3K1JRSzNnOGFIaGVBdz09
https://us02web.zoom.us/j/82643564906?pwd=dHN6YzJEUGE3K1JRSzNnOGFIaGVBdz09
https://us02web.zoom.us/j/82643564906?pwd=dHN6YzJEUGE3K1JRSzNnOGFIaGVBdz09
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/061_ZHurnalistika.pdf
https://us04web.zoom.us/j/5232162456?pwd=bG1lZ0duOEU5MG1sdXFaa0dOU1Z4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5232162456?pwd=bG1lZ0duOEU5MG1sdXFaa0dOU1Z4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5232162456?pwd=bG1lZ0duOEU5MG1sdXFaa0dOU1Z4Zz09


 Навчально-

науковий 

інститут 

післядипломної 

освіти 
 

 Заочна форма навчання 

 Підвищення кваліфікації 

 Навчання військових та учасників АТО 

 Навчання осіб через Фонд cоціального 

захисту інвалідів 

708 417 7668 4Kgdd1 https://us04web.zoom.us/j/708417766
8?pwd=SHIzY290MERYZDk3cko2M1hISE

FJZz09 

 Факультет 

економічних наук 

 071 Облік і оподаткування 

 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

 073 Менеджмент 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

 193 Геодезія та землеустрій 

740 7178 8540 0Cde0N https://us04web.zoom.us/j/74071788540
?pwd=V1Z5ZnhnaHhsc0xHZ1dUYXA0Y

lliZz09 

 Факультет 

комп’ютерних 

наук 

 121 Інженерія програмного забезпечення 

 122 Комп’ютерні науки 

 123 Комп’ютерна інженерія 

 124 Системний аналіз 

 151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

943 4711 6556 2e71F2 https://zoom.us/j/94347116556?pwd=YU
thQUk1Rlc0TEJvYU91UktuZlZEQT09 

 Факультет 

політичних наук 

 032 Історія та археологія 

 052 Політологія 

 054 Соціологія 

 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

788 1838 7662 4YKFdd https://us04web.zoom.us/j/78818387662
?pwd=YXI1QlVwTzB5T1pEUU5yNzBQ

WnA4QT09 

 Факультет 

фізичного 

виховання та 

спорту 

 017 Фізична культура і спорт 

 227 Фізична терапія, ерготерапія 

 091 Біологія 

286 145 5132 8VN1Fd https://us04web.zoom.us/j/2861455132?
pwd=Q1pUTmhQK1pUY090bklzRHkrc1

EyZz09 

 Юридичний 

факультет 

 081 Право 736 5688 6262 3bHDXZ https://us04web.zoom.us/j/73656886262
?pwd=cUZua2k5TVF2SkZvaExxSzRPe

m43UT09 

11:40-

12:20 
Презентація студентських активностей   

та додаткових сервісів (окремі zoom-конференції) 

 

  Спілкування зі студентським активом університету 646 394 3887 0tj8BQ https://us04web.zoom.us/j/6463943887?

pwd=eEYxazczVjEyMTJDblVJU3NrM

zdhdz09 

  Консультація психолога з питань професійного 

самовизначення 

810 685 5121 2JVCTB https://us04web.zoom.us/j/8106855121?
pwd=ZkZoenlZMWppbC9vbm1KZmJqajl

tdz09 

https://us04web.zoom.us/j/7084177668?pwd=SHIzY290MERYZDk3cko2M1hISEFJZz09
https://us04web.zoom.us/j/7084177668?pwd=SHIzY290MERYZDk3cko2M1hISEFJZz09
https://us04web.zoom.us/j/7084177668?pwd=SHIzY290MERYZDk3cko2M1hISEFJZz09
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/071_Oblik_i_opodatkuvannya-1.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/072_Finansi_bankivska_sprava_ta_strahuvannya.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/072_Finansi_bankivska_sprava_ta_strahuvannya.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/073_Menedzhment.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/076_Pidpriyemnitstvo_torgivlya_ta_birzhova_diyalnist.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/076_Pidpriyemnitstvo_torgivlya_ta_birzhova_diyalnist.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/193_Geodeziya_ta_zemleustrij.pdf
https://us04web.zoom.us/j/74071788540?pwd=V1Z5ZnhnaHhsc0xHZ1dUYXA0YlliZz09
https://us04web.zoom.us/j/74071788540?pwd=V1Z5ZnhnaHhsc0xHZ1dUYXA0YlliZz09
https://us04web.zoom.us/j/74071788540?pwd=V1Z5ZnhnaHhsc0xHZ1dUYXA0YlliZz09
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/121_Inzheneriya_programnogo_zabezpechennya.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/122_Komp-yuterni_nauki.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/123_Komp-yuterna_inzheneriya.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/124_Sistemnij_analiz.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/151_Avtomatizatsiya_ta_komp-yuterno-integrovani_tehnologiyi.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/151_Avtomatizatsiya_ta_komp-yuterno-integrovani_tehnologiyi.pdf
https://zoom.us/j/94347116556?pwd=YUthQUk1Rlc0TEJvYU91UktuZlZEQT09
https://zoom.us/j/94347116556?pwd=YUthQUk1Rlc0TEJvYU91UktuZlZEQT09
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/032_Istoriya_ta_arheologiya.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/052_Politologiya.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/054_Sotsiologiya.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/291_Mizhnarodni_vidnosini_suspilni_komunikatsiyi_ta_regionalni_studiyi.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/291_Mizhnarodni_vidnosini_suspilni_komunikatsiyi_ta_regionalni_studiyi.pdf
https://us04web.zoom.us/j/78818387662?pwd=YXI1QlVwTzB5T1pEUU5yNzBQWnA4QT09
https://us04web.zoom.us/j/78818387662?pwd=YXI1QlVwTzB5T1pEUU5yNzBQWnA4QT09
https://us04web.zoom.us/j/78818387662?pwd=YXI1QlVwTzB5T1pEUU5yNzBQWnA4QT09
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/017_Fizichna_kultura_i_sport.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/227_Fizichna_terapiya_ergoterapiya.pdf
https://us04web.zoom.us/j/2861455132?pwd=Q1pUTmhQK1pUY090bklzRHkrc1EyZz09
https://us04web.zoom.us/j/2861455132?pwd=Q1pUTmhQK1pUY090bklzRHkrc1EyZz09
https://us04web.zoom.us/j/2861455132?pwd=Q1pUTmhQK1pUY090bklzRHkrc1EyZz09
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/081_Pravo.pdf
https://us04web.zoom.us/j/73656886262?pwd=cUZua2k5TVF2SkZvaExxSzRPem43UT09
https://us04web.zoom.us/j/73656886262?pwd=cUZua2k5TVF2SkZvaExxSzRPem43UT09
https://us04web.zoom.us/j/73656886262?pwd=cUZua2k5TVF2SkZvaExxSzRPem43UT09
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F6463943887%3Fpwd%3DeEYxazczVjEyMTJDblVJU3NrMzdhdz09%26fbclid%3DIwAR1bUQRGnlOypXBRugoEpe0nlypcOww-6AoS6SRneD7sOxzENZbWQVLaFMk&h=AT17S8ueMGliiPweAU5M6fAHAy94w4CcVLS04qDLC-j059OIL0kECi7X31n33j7dgxn6-h0Wt2XHmWiMVFzmzCnxfCTUbFWkCxFz1IXWQ9tFhlKoWAEWmVLyAw_BdyBKdhl9
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F6463943887%3Fpwd%3DeEYxazczVjEyMTJDblVJU3NrMzdhdz09%26fbclid%3DIwAR1bUQRGnlOypXBRugoEpe0nlypcOww-6AoS6SRneD7sOxzENZbWQVLaFMk&h=AT17S8ueMGliiPweAU5M6fAHAy94w4CcVLS04qDLC-j059OIL0kECi7X31n33j7dgxn6-h0Wt2XHmWiMVFzmzCnxfCTUbFWkCxFz1IXWQ9tFhlKoWAEWmVLyAw_BdyBKdhl9
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F6463943887%3Fpwd%3DeEYxazczVjEyMTJDblVJU3NrMzdhdz09%26fbclid%3DIwAR1bUQRGnlOypXBRugoEpe0nlypcOww-6AoS6SRneD7sOxzENZbWQVLaFMk&h=AT17S8ueMGliiPweAU5M6fAHAy94w4CcVLS04qDLC-j059OIL0kECi7X31n33j7dgxn6-h0Wt2XHmWiMVFzmzCnxfCTUbFWkCxFz1IXWQ9tFhlKoWAEWmVLyAw_BdyBKdhl9
https://us04web.zoom.us/j/8106855121?pwd=ZkZoenlZMWppbC9vbm1KZmJqajltdz09
https://us04web.zoom.us/j/8106855121?pwd=ZkZoenlZMWppbC9vbm1KZmJqajltdz09
https://us04web.zoom.us/j/8106855121?pwd=ZkZoenlZMWppbC9vbm1KZmJqajltdz09


 


