
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор                                       І.Є. Цепенда

“____”  _________________________  2018 р.

Дата        Час 9.00-11.00 11.00-12.30 12.30-14.00 14.00-15.30 Аудиторія

Магістр
Соціальна робота, Дошкільна освіта, 

Початкова освіта, Середня освіта (історія), 
Менеджмент ОіА, Менежмент УНЗ, 

Менеджмент БА, Екологія

Магістр
Філологія (німецька мова і література), 

Соціальна робота, Дошкільна освіта, Середня 
освіта (історія), Фізична культура і спорт, 

Менежмент УНЗ, Менеджмент БА

Магістр
Філологія (англійська мова і література), 

Соціальна робота, Дошкільна освіта, 
Початкова освіта, Екологія

Додаткові фахові іспити  (соціальна робота, 
соціальна педагогіка), (загальна педагогіка, 

загальна психологія), (педагогічні дисципліни 
та фахові методики початкової освіти), 
(Історія України),  (Економічна теорія),  

(Основи бізнес-адміністрування), (основи 
екології)

Іспит з іноземної мови (англійська мова і 
література)

Фахові іспити (англійська мова), (соціальна 
робота, соціальна педагогіка), (дошкільна 

педагогіка, дитяча психологія  з питаннями 
окремих методик), (педагогіка з методиками 
навчання у початковій школі), (комплексний 

іспит з екології)

Бакалавр
Психологія, Дошкільна освіта, Філологія 
(англійська мова), Готельно-ресторанна 

справа, Лісове господарство, СО (Географія)

Магістр
Філологія (англійська мова і література), 

Соціальна робота, Дошкільна освіта, 
Початкова освіта, Менеджмент ОіА, Біологія, 

Екологія

Магістр
Середня освіта (фізична культура і спорт), 
Фізична культура і спорт, Середня освіта 

(історія), Менеджмент ОіА, Менежмент УНЗ, 
Менеджмент БА, Філологія (німецька мова і 

література), Біологія

Фахові іспити (Біологія), (українська мова і 
література), (англійська мова і література), 

(географія)

Іспит з іноземної мови (для Філології) 
(німецька мова і література),

Іспит з іноземної мови (німецька мова і 
література), (французька мова і література)

Фахові іспити (теоретико-методичні основи 
фізичної культури), (теоретико-методичні 

основи фізичної культури і спорту), 
(комплексний екзамен з історії), 

(комплексний іспит з менеджменту 
організацій і адміністрування), (менеджмент), 

(німецька мова), (комплексний іспит з 
біології)

Магістр
Середня освіта (фізична культура), Фізична 

культура і спорт
Додатковий фаховий іспит (загальна фізична 

підготовка)

Заступник відповідального секретаря Приймальної комісії                                                                      І.Я. Івасюк

15.09.2018 
субота

307 ЦІТ

309 ЦІТ

320 ЦІТ

322 ЦІТ

323 ЦІТ

207 ЦІТ

Стадіон
"Наука"

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ
для осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю та 

для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю та формою навчання;
для осіб, які вступають на ступінь магістра


	БакалаврМаг (ІПО 2)

