
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор                                            І.Є. Цепенда

“____”  _________________________  2018 р.

Дата        Час 8.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 14.00-15.30 15.30-17.00 Аудиторія

Початкова освіта 1 група Початкова освіта 2 група Початкова освіта 3 група

 Комп’ютерні науки, Середня освіта 

(математика), Середня освіта (інформатика), 

Математика, Статистика, Прикладна математика 

1 група

Інженерія програмного забезпечення, Комп’ютерні 

науки, Інформаційні системи та технології 1 група

Іспит (педагогіка) Іспит (педагогіка) Іспит (педагогіка) Іспити (математика), (програмування) Іспити (програмування)

Дошкільна освіта 1 група Дошкільна освіта 2 група
Дошкільна освіта 3 група, Соціальна педагогіка, 

Соціальна робота 1 група
Комп'ютерна інженерія

Біологія 1 група,

СО (біологія) 1 група

Іспит (педагогіка) Іспит (педагогіка)
Іспити (педагогіка, Соціальна педагогіка, 

Соціальна робота)
Іспит (Комп’ютерні системи та мережі) Іспити (комплексний іспит з біології)

Облік і оподаткування, Облік і аудит 1 група Облік і оподаткування, Облік і аудит 2 група Маркетинг 1 група

Менеджмент організацій і адміністрування, 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  1 

група

Економіка 1 група

Іспит (Комплексний іспит зі спеціальності) Іспит (Комплексний іспит зі спеціальності) Іспит (Маркетинг)

Іспити (менеджмент організацій і 

адміністрування, менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності)

Іспити (Економіка)

Готельно-ресторанна справа 1 група Готельно-ресторанна справа 2 група
Фінанси, банківська справа та страхування 1 

група
Туризм 1 група Туризм 2 група

Іспит (Організація готельно-ресторанного 

господарства)

Іспит (Організація готельно-ресторанного 

господарства)

Іспит (Фінанси, банківська справа та 

страхування)
Іспит (Технологія туристської діяльності) Іспит (Технологія туристської діяльності)

Правознавство 1 група
Середня освіта (українська мова і література),

Середня освіта (польська мова і література)
СО (Хімія), Хімія 1 група

Лісове і садово-паркове господарство,

Лісове господарство 1 група

Лісове і садово-паркове господарство,

Лісове господарство 2 група, СО(Географія), 

Географія 1 група

Іспит (Комплексний іспит з права)
Іспити (українська мова і література, польська 

мова і література)
Іспит (хімія) Іспит (комплексний іспит з лісівництва) Іспити (комплексний іспит з лісівництва; географія)

Фізична реабілітація 1 група Фізична реабілітація 2 група Менеджмент соціокультурної діяльності 1 група
Фінанси, банківська справа та страхування 2 

група

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1 

група

Іспити (Медико-біологічні основи фізичної 

реабілітації)

Іспити (Медико-біологічні основи фізичної 

реабілітації)
Іспит (Основи соціокультурної діяльності) Іспит (Комплексний іспит зі спеціальності) Іспит (підприємництво)

СО(фізика), Фізика та астрономія, Прикладна 

фізика та наноматеріали 1 група

Фізика та астрономія, Прикладна фізика та 

наноматеріали  2 група, Матеріалознавство 1 

група

Менеджмент (ІПОДП) 1 група Міжнародні економічні відносини 1 група

Середня освіта (англійська мова і 

література), Філологія (англійська мова і література) 

1 група

Іспит (загальна фізика: механіка та молекулярна 

фізика)

Іспити (загальна фізика: механіка та молекулярна 

фізика, загальна фізика)
Іспит (Основи менеджменту) Іспит (міжнародна економіка) Іспит (англійська мова і література)

Філософія 1 група Психологія 1 група
Соціологія 1 група,

Психологія 2 група
Екологія, Агрономія 1 група

Середня освіта (німецька мова і 

література), Філологія (німецька мова і література), 

Філологія (німецька мова і література) 1 група

Іспит (основи філософії) Іспит (основи психології)
Іспит (основи соціології),

Іспит (основи психології)
Іспити (біологія; агрономія і грунтознавство)

Іспити (англійська мова і література), (англійська 

мова і література)

Фізична культура і спорт, Середня освіта 

(фізична культура) 1 група

Фізична культура і спорт, Середня освіта 

(фізична культура) 2 група

Фізична культура і спорт, Середня освіта 

(фізична культура) 3 група

Середня освіта (основи здоров`я, валеологія) 1 

група

Іспити (Теорія і методика фізичного виховання) Іспити (Теорія і методика фізичного виховання) Іспити (Теорія і методика фізичного виховання)
Іспити (основи здоров'я та здорового способу 

життя)

Початкова освіта 4 група Початкова освіта 5 група Початкова освіта 6 група СО (Хімія), Хімія 2 група

Іспит (педагогіка) Іспит (педагогіка) Іспит (педагогіка) Іспит (хімія)

Біологія (Лабораторна діагностика) 1 група Біологія (Лабораторна діагностика) 2 група
Біологія, Біологія (Лабораторна діагностика) 3 

група

Іспити (біологія) Іспити (біологія) Іспити (біологія)

Фізична реабілітація 3 група Фізична реабілітація 4 група

Іспити (Медико-біологічні основи фізичної 

реабілітації)

Іспити (Медико-біологічні основи фізичної 

реабілітації)

Відповідальний секретар Приймальної комісії                                                                                     Р.І. Запухляк

30.07.2018 

понеділок

307 ЦІТ

309 ЦІТ

320 ЦІТ

322 ЦІТ

323 ЦІТ

207 ЦІТ

РОЗКЛАД ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

для вступу на здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

27.07.2018 

п'ятниця

307 ЦІТ

309 ЦІТ

320 ЦІТ

322 ЦІТ

323 ЦІТ

207 ЦІТ


