
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 17.00-18.30 Аудиторія

Середня освіта (математика) 1 група, 

Математика, Математика комп'ютерних 

технологій

Середня освіта (інформатика) 1 група

Середня освіта (інформатика),

Комп'ютерні науки, 

Прикладна математика 2 група

Прикладна та теоретична статистика,

Комп'ютерна інженерія,

Середня освіта (математика) 2 група

Менеджмент (бізнес-адміністрування), 

Менеджмент (управління навчальним 

закладом)

Екзамен (Математика) Екзамен (Інформатика)
Екзамен (Інформатика),

Екзамен (математика)
Екзамен (Математика) Екзамен (Основи бізнес-адміністрування)

Освітні, педагогічні науки,

Соціальна педагогіка 1 група,

Початкова освіта 2 група 

Середня освіта (фізика), 

Фізика та астрономія,

Прикладна фізика та наноматеріали

Початкова освіта 1 група Дошкільна освіта 1 група Фізична терапія, ерготерапія

Екзамен (загальна педагогіка),

Екзамен (соціальна робота, соціальна 

педагогіка),

Екзамен (педагогічні дисципліни та фахові 

методики початкової освіти)

Екзамен (Загальна фізика)
Екзамен (педагогічні дисципліни та фахові 

методики початкової освіти)

Екзамен (загальна педагогіка, загальна 

психологія)

Екзамен (Анатомо-фізіологічні основи 

функціонування людського організму в 

нормальних та патологічних умовах)

Середня освіта (історія) Біологія (біохімія)
Середня освіта (українська м. і л.),

Філологія (українська м. і л.)
Філологія (польська мова) Дошкільна освіта 2 група

Екзамен (Історія України) Екзамен (основи біології) Екзамен (Українська мова і література) Екзамен (Польська  мова і література)
Екзамен (загальна педагогіка, загальна 

психологія)

Маркетинг,

Менеджмент 1 група
Менеджмент 2 група Фінанси, банківська справа та страхування Облік і оподаткування Лісове господарство

Екзамен (Економічна теорія) Екзамен (Економічна теорія) Екзамен (Економічна теорія) Екзамен (Економічна теорія) Екзамен (Основи лісознавства)

Екологія
Середня освіта (біологія та здоров'я 

людини),

Хімія,

Середня освіта (природничі науки)

Середня освіта (географія),

Географія, Науки про Землю (географія)
Агрохімія і ґрунтознавство

Екзамен (основи екології) Екзамени (Основи біології)
Екзамени (основи хімії),

(основи природознавства)
Екзамени (основи географії) Екзамен (основи агрономії)

Середня освіта (інформатика) 2 група
Середня освіта (інформатика) 3 група,

Комп'ютерні науки 2 група

Екзамен (Інформатика) Екзамен (Інформатика)

Дошкільна освіта 1р група

Екзамен (загальна педагогіка, загальна 

психологія)

Дошкільна освіта 2р група,

Соціальна педагогіка 1р група,

Освітні, педагогічні науки,

Філологія (українська м. і л.),

Філологія (польська мова)

Екзамен (загальна педагогіка, загальна 

психологія),

Екзамен (соціальна робота, соціальна 

педагогіка),

Екзамен (загальна педагогіка),

Екзамен (Українська мова і література),

Екзамен (Польська  мова і література)

Лісове господарство,

Географія, Науки про Землю (географія),

Екологія,

Середня освіта (біологія та здоров'я 

людини),

Хімія,

Середня освіта (природничі науки),

Середня освіта (фізика), 

Фізика та астрономія
Екзамен (Основи лісознавства),

Екзамени (основи географії),

Екзамен (основи екології),

Екзамени (Основи біології),

(основи хімії),

(основи природознавства),

Екзамен (Загальна фізика)

Облік і оподаткування,

Фінанси, банківська справа та 

страхування,

Екзамен (Економічна теорія)

Середня освіта (інформатика), 

Комп'ютерні науки, 

Прикладна математика,

Середня освіта (математика), 

Математика, Математика комп'ютерних 

технологій,

Статистика
Екзамен (Інформатика),

Екзамен (математика),

Екзамен (Математика)

Середня освіта (історія)

Екзамен (Історія України)

Менеджмент (бізнес-адміністрування), 

Менеджмент (управління навчальним 

закладом) 1р

Додатк фаховий (основи бізнес адміністр)

Менеджмент (бізнес-адміністрування), 

Менеджмент (управління навчальним 

закладом) 1р,

Комп'ютерна інженерія,

Додатк фаховий (основи бізнес адміністр),

Додатк фаховий (математика)

Фізична терапія, ерготерапія

Додатк фахов екзамен (Анатомо-

фізіологічні основи функціонування 

людського організму в нормальних та 

Початкова освіта 1р

Додатковий фаховий (педагогічні 

дисципліни та фахові методики початкової 

РОЗКЛАД ДОДАТКОВИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

для вступу на здобуття ступеня магістра за вказаними спеціальностями на основі ступеня бакалавра, ОКР спеціаліста, ступеня магістра, здобутих за іншою спеціальністю

06.07.2018 

п'ятниця

307 ЦІТ

309 ЦІТ

320 ЦІТ

322 ЦІТ

323 ЦІТ

207 ЦІТ

Відповідальний секретар Приймальної комісії                                                                                     Р.І. Запухляк

27.07.2018 

п'ятниця

307 ЦІТ

309 ЦІТ

320 ЦІТ

322 ЦІТ

323 ЦІТ

207 ЦІТ

28.07.2018 

субота

307 ЦІТ

309 ЦІТ

320 ЦІТ

322 ЦІТ

323 ЦІТ

207 ЦІТ


