
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор                                            І.Є. Цепенда

“____”  _________________________  2020 р.

Дата        Час 9.00-10.30 10.30-12.00 12.00-13.30 14.30-16.00 16.00-17.30 17.30 - 19.00 Аудиторія

Агрономія 1 група Агрономія 2 група Економіка (Економічна кібернетика) 1 група Економіка (Економічна кібернетика) 2 група Журналістика та медіакомунікація 3 група

Фаховий іспит (агрохімія і ґрутнознавство) Фаховий іспит (агрохімія і ґрутнознавство)
Фаховий іспит (комплексний іспит з 

економічної кібернетики)

Фаховий іспит (комплексний іспит з економічної 

кібернетики)

Фаховий іспит (комплексний іспит з 

журналістики)

Середня освіта (математика) 1 група Середня освіта (математика) 2 група Середня освіта (математика)  3 група Середня освіта (математика)  4 група Освітні, педагогічні науки 1 група

Фаховий іспит (математика з методикою 

викладання)

Фаховий іспит (математика з методикою 

викладання)

Фаховий іспит (математика з методикою 

викладання)

Фаховий іспит (математика з методикою 

викладання)
Фаховий іспит (комплексний іспит з педагогіки)

Облік і оподаткування 1 група Облік і оподаткування 2 група Облік і оподаткування 3 група Облік і оподаткування 4 група
Менеджмент (бізнес-адміністрування, управління 

навчальним закладом) (ІПДОДП) 4 група

Фаховий іспит (комплексний іспит з обліку і 

оподаткування)

Фаховий іспит (комплексний іспит з обліку і 

оподаткування)

Фаховий іспит (комплексний іспит з обліку і 

оподаткування)

Фаховий іспит (комплексний іспит з обліку і 

оподаткування)

Фаховий іспит (комплексний іспит з бізнес-

адміністрування)

Фізична культура і спорт 1 група Фізична культура і спорт 2 група Фізична культура і спорт 3 група Фізична культура і спорт 4 група Фізична культура і спорт 5 група,

Фахові іспити (теоретико-методичні основи 

фізичної культури і спорту)

Фахові іспити (теоретико-методичні основи 

фізичної культури і спорту)

Фахові іспити (теоретико-методичні основи 

фізичної культури і спорту)

Фахові іспити (теоретико-методичні основи 

фізичної культури і спорту)

Фахові іспити (теоретико-методичні основи 

фізичної культури і спорту)

Філологія (українська м. і л.) 1 група Філологія (українська м. і л.) 2 група Філологія (українська м. і л.) 3 група Філологія (польська м. і л.) 1 група Філологія (польська м. і л.) 2 група

Фаховий іспит (комплексний іспит з 

української мови і літератури)

Фаховий іспит (комплексний іспит з 

української мови і літератури)

Фаховий іспит (комплексний іспит з 

української мови і літератури)

Фаховий іспит (комплексний іспит з польської 

мови і літератури)

Фаховий іспит (комплексний іспит з польської 

мови і літератури)

Журналістика та медіакомунікація 1 група Журналістика та медіакомунікація 2 група

Менеджмент (бізнес-адміністрування, 

управління навчальним закладом) (ІПДОДП) 1 

група

Менеджмент (бізнес-адміністрування, управління 

навчальним закладом) (ІПДОДП) 2 група

Менеджмент (бізнес-адміністрування, управління 

навчальним закладом) (ІПДОДП) 3 група

Фаховий іспит (комплексний іспит з 

журналістики)

Фаховий іспит (комплексний іспит з 

журналістики)

Фаховий іспит (комплексний іспит з бізнес-

адміністрування)

Фаховий іспит (комплексний іспит з бізнес-

адміністрування)

Фаховий іспит (комплексний іспит з бізнес-

адміністрування)

Готельно-ресторанна справа 1 група Готельно-ресторанна справа 2 група Філологія (українська м. і л.) 5 група Філологія (українська м. і л.) 4 група Освітні, педагогічні науки 2 група

Фаховий іспит (теорія та практика готельно-

ресторанної  справи)

Фаховий іспит (теорія та практика готельно-

ресторанної  справи)

Фаховий іспит (комплексний іспит з 

української мови і літератури)

Фаховий іспит (комплексний іспит з української 

мови і літератури)
Фаховий іспит (комплексний іспит з педагогіки)

Фінанси, банківська справа та страхування 1 

група

Фінанси, банківська справа та страхування 2 

група

Фінанси, банківська справа та страхування 3 

група
Філологія (англійська м. і л.) 10 група

Фаховий іспит (комплексний іспит з фінансів, 

банківської справи та страхування)

Фаховий іспит (комплексний іспит з фінансів, 

банківської справи та страхування)

Фаховий іспит (комплексний іспит з фінансів, 

банківської справи та страхування)
Фаховий іспит (англійська мова)

Фізична терапія, ерготерапія 1 група Фізична терапія, ерготерапія 2 група Філологія (англійська м. і л.) 11 група Філологія (англійська м. і л.) 9 група Філологія (польська м. і л.) 3 група

Фаховий іспит (Основи фізичної терапії та 

ерготерапії)

Фаховий іспит (Основи фізичної терапії та 

ерготерапії)
Фаховий іспит (англійська мова) Фаховий іспит (англійська мова)

Фаховий іспит (комплексний іспит з польської 

мови і літератури)

Комп'ютерні науки 1 група Комп'ютерні науки 2 група Комп'ютерні науки 3 група Комп'ютерні науки 4 група

Фаховий іспит (програмування) Фаховий іспит (програмування) Фаховий іспит (програмування) Фаховий іспит (програмування)

Філологія (англійська м. і л.) 1 група Філологія (англійська м. і л.) 2 група Філологія (англійська м. і л.) 3 група Прикладна та теоретична статистика 1 група Філологія (англійська м. і л.) 4 група

Фаховий іспит (англійська мова) Фаховий іспит (англійська мова) Фаховий іспит (англійська мова) Фахові іспити (математика та статистика) Фаховий іспит (англійська мова)

Математика комп'ютерних технологій 1 група Філологія (англійська м. і л.) 5 група Філологія (англійська м. і л.) 6 група Філологія (англійська м. і л.) 7 група Філологія (англійська м. і л.) 8 група

Фахові іспити (математика) Фаховий іспит (англійська мова) Фаховий іспит (англійська мова) Фаховий іспит (англійська мова) Фаховий іспит (англійська мова)
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Прикладна математика 1 група Прикладна математика 2 група Хімія 1 група Хімія 2 група Автомобільна електроніка 1 група

Фаховий іспит (математика) Фаховий іспит (математика) Фаховий іспит (Комплексний іспит з хімії) Фаховий іспит (Комплексний іспит з хімії) Фаховий іспит (електроніка)

Соціальна педагогіка 1 група Соціальна педагогіка 2 група Соціальна педагогіка 3 група Освітні, педагогічні науки 4 група Освітні, педагогічні науки 3 група

Фаховий іспит (соціальна робота, соціальна 

педагогіка)

Фаховий іспит (соціальна робота, соціальна 

педагогіка)

Фаховий іспит (соціальна робота, соціальна 

педагогіка)
Фаховий іспит (комплексний іспит з педагогіки) Фаховий іспит (комплексний іспит з педагогіки)

Туризм 1 група Туризм 2 група Туризм 3 група Фізика та астрономія 1 група Фізика та астрономія 2 група

Фаховий іспит (теорія і практика організації 

туризму)

Фаховий іспит (теорія і практика організації 

туризму)

Фаховий іспит (теорія і практика організації 

туризму)
Фаховий іспит (фізика) Фаховий іспит (фізика)

Маркетинг 1 група Маркетинг 2 група
Менеджмент організацій і адміністрування, 

Менеджмент ЗЕД 1 група

Менеджмент організацій і адміністрування, 

Менеджмент ЗЕД 2 група

Менеджмент організацій і адміністрування, 

Менеджмент ЗЕД 3 група

Фаховий іспит (комплексний іспит з 

маркетингу)

Фахові іспити (комплексний іспит з 

маркетингу)

Фахові іспити (комплексний іспит з 

менеджменту)
Фахові іспити (комплексний іспит з менеджменту)

Фахові іспити (комплексний іспит з 

менеджменту)

Маркетинг 3 група
Менеджмент організацій і адміністрування, 

Менеджмент ЗЕД 4 група
Автомобільна електроніка 2 група Географія 1 група Лабораторна діагностика 1 група

Фахові іспити (комплексний іспит з 

маркетингу)

Фахові іспити (комплексний іспит з 

менеджменту)
Фаховий іспит (електроніка) Фахові іспити (комплексний іспит з географії)

Фаховий іспит (біологія людини (лабораторна 

діагностика))

Міжнародні економічні відносини 1 група Міжнародні економічні відносини 2 група Інженерія програмного забезпечення 1 група Інженерія програмного забезпечення 2 група
Менеджмент (управління міжнародним бізнесом) 

1 група

Фаховий іспит (міжнародні економічні 

віносини)

Фаховий іспит (міжнародні економічні 

віносини)
Фаховий іспит (програмування) Фаховий іспит (програмування) Фаховий іспит (міжнародний бізнес)

Комп’ютерна інженерія 1 група Комп’ютерна інженерія 2 група Інженерія програмного забезпечення 3 група Інженерія програмного забезпечення 4 група Лісове господарство 1 група

Фаховий іспит (спеціалізовані комп’ютерні 

системи)

Фаховий іспит (спеціалізовані комп’ютерні 

системи)
Фаховий іспит (програмування) Фаховиі іспити (програмування)

Фаховий іспит (комплексний іспит з технології 

лісогосподарського виробництва)

Математика комп'ютерних технологій 3 група Географія 2 група Актуарна та фінансова математика 1 група Актуарна та фінансова математика 2 група Екологія 1 група

Фаховий іспит (математика) Фахові іспити (комплексний іспит з географії) Фаховий іспит (математика) Фаховий іспит (математика) Фахові іспити (комплексний іспит з екології)

Історія та археологія 1 група Історія та археологія 2 група Історія та археологія 3 група Історія та археологія 4 група Середня освіта (географія) 1 група

Фаховий іспит (комплексний екзамен з історії) Фаховий іспит (комплексний екзамен з історії) Фаховий іспит (комплексний екзамен з історії) Фаховий іспит (комплексний екзамен з історії)
Фаховий іспит (географія з методикою 

викладання)

Прикладна фізика та наноматеріали 1 група Прикладна фізика та наноматеріали 2 група Комп’ютерна інженерія 3 група Економіка (Прикладна економіка) 1 група Економіка (Прикладна економіка) 2 група

Фаховий іспит (фізика) Фаховий іспит (фізика)
Фаховий іспит (спеціалізовані комп’ютерні 

системи)

Фаховий іспит (комплексний іспит з прикладної 

економіки)

Фаховий іспит (комплексний іспит з прикладної 

економіки)

Біологія 1 група Біологія 2 група Біологія 3 група Біологія (біохімія) 1 група Біологія (біохімія) 2 група

Фахові іспити (комплексний іспит з біології) Фахові іспити (комплексний іспит з біології) Фахові іспити (комплексний іспит з біології) Фахові іспити (комплексний іспит з біохімії) Фахові іспити (комплексний іспит з біохімії)

Середня освіта (природничі науки) 1 група Середня освіта (природничі науки) 2 група Середня освіта (природничі науки) 3 група Середня освіта (природничі науки) 4 група Середня освіта (фізика) 1 група

Фаховий іспит (Комплексний іспит з 

природознавства з методикою викладання)

Фаховий іспит (Комплексний іспит з 

природознавства з методикою викладання)

Фаховий іспит (Комплексний іспит з 

природознавства з методикою викладання)

Фаховий іспит (Комплексний іспит з 

природознавства з методикою викладання)
Фаховий іспит (фізика з методикою викладання)

Організаційна психологія 1 група Організаційна психологія 2 група Психологія 1 група Психологія 2 група Лісове господарство 2 група Психологія 3 група

Фаховий іспит (психологія) Фаховий іспит (психологія) Фаховий іспит (психологія) Фаховий іспит (психологія)
Фаховий іспит (комплексний іспит з технології 

лісогосподарського виробництва)
Фаховий іспит (психологія)

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні

студії 1 група

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні

студії 2 група

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні

студії 3 група

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні

студії 4 група

Середня освіта (географія) 2 група Психологія 4 група

Фаховий іспит (теорія та практика сучасних 

міжнародних відносин)

Фаховий іспит (теорія та практика сучасних 

міжнародних відносин)

Фаховий іспит (теорія та практика сучасних 

міжнародних відносин)

Фаховий іспит (теорія та практика сучасних 

міжнародних відносин)

Фаховий іспит (географія з методикою 

викладання)
Фаховий іспит (психологія)

Політологія 1 група Політологія 2 група Соціологія 1 група Клінічна та реабілітаційна психологія 1 група Клінічна та реабілітаційна психологія 2 група Клінічна та реабілітаційна психологія 3 група

Фаховий іспит (комплексний екзамен з 

політології)

Фаховий іспит (комплексний екзамен з 

політології)
Фаховий іспит (соціологія) Фаховий іспит (психологія) Фаховий іспит (психологія) Фаховий іспит (психологія)

Лабораторна діагностика 2 група Лабораторна діагностика 3 група Лабораторна діагностика 4 група Філософія 1 група Середня освіта (фізика) 2 група

Фаховий іспит (біологія людини (лабораторна 

діагностика))

Фаховий іспит (біологія людини (лабораторна 

діагностика))

Фаховий іспит (біологія людини (лабораторна 

діагностика))
Фаховий іспит (філософія) Фаховий іспит (фізика з методикою викладання)

Філологія (французька м. і л.) 1 група Філологія (французька м. і л.) 2 група Філологія (німецька м. і л.) 1 група Філологія (німецька м. і л.) 2 група Філологія (німецька м. і л.) 3 група

Фаховий іспит (французька мова) Фаховий іспит (французька мова) Фаховий іспит (німецька мова) Фаховий іспит (німецька мова) Фаховий іспит (німецька мова)

Середня освіта (біологія та 

здоров'я людини) 1 група

Середня освіта (біологія та 

здоров'я людини) 2 група

Середня освіта (біологія та 

здоров'я людини) 3 група

Середня освіта (біологія та 

здоров'я людини) 4 група

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 5 група

Фахові іспити (біологія з методикою 

викладання)

Фахові іспити (біологія з методикою 

викладання)

Фахові іспити (біологія з методикою 

викладання)
Фахові іспити (біологія з методикою викладання)

Фаховий іспит (теорія та практика сучасних 

міжнародних відносин)

307 ЦІТ

309 ЦІТ

320 ЦІТ

322 ЦІТ

19.08.2020 

середа

20.08.2020 

четвер

21.08.2020 

п'ятниця

323 ЦІТ

207 ЦІТ

307 ЦІТ

309 ЦІТ

320 ЦІТ

322 ЦІТ

323 ЦІТ

207 ЦІТ

307 ЦІТ

309 ЦІТ

320 ЦІТ

322 ЦІТ

323 ЦІТ

207 ЦІТ



Початкова освіта 1 група Початкова освіта 2 група Початкова освіта 3 група Початкова освіта 4 група Початкова освіта 5 група

Фаховий іспит (педагогіка з методикою 

навчання у початковій школі)

Фаховий іспит (педагогіка з методикою 

навчання у початковій школі)

Фаховий іспит (педагогіка з методикою 

навчання у початковій школі)

Фаховий іспит (педагогіка з методикою навчання 

у початковій школі)

Фаховий іспит (педагогіка з методикою навчання 

у початковій школі)

Дошкільна освіта 1 група Дошкільна освіта 2 група Дошкільна освіта 3 група Дошкільна освіта 4 група Дошкільна освіта 5 група

Фаховий іспит (педагогіка дошкільна з 

питаннями окремих методик)

Фаховий іспит (педагогіка дошкільна з 

питаннями окремих методик)

Фаховий іспит (педагогіка дошкільна з 

питаннями окремих методик)

Фаховий іспит (педагогіка дошкільна з питаннями 

окремих методик)

Фаховий іспит (педагогіка дошкільна з питаннями 

окремих методик)

Початкова освіта 6 група Початкова освіта 7 група Початкова освіта 8 група Початкова освіта 9 група Початкова освіта 10 група

Фаховий іспит (педагогіка з методикою 

навчання у початковій школі)

Фаховий іспит (педагогіка з методикою 

навчання у початковій школі)

Фаховий іспит (педагогіка з методикою 

навчання у початковій школі)

Фаховий іспит (педагогіка з методикою навчання 

у початковій школі)

Фаховий іспит (педагогіка з методикою навчання 

у початковій школі)

Середня освіта (фізична культура) 1 група Середня освіта (фізична культура) 2 група Середня освіта (фізична культура) 3 група Середня освіта (фізична культура) 4 група Середня освіта (фізична культура) 5 група

Фахові іспити (теоретико-методичні основи 

фізичної культури)

Фахові іспити (теоретико-методичні основи 

фізичної культури)

Фахові іспити (теоретико-методичні основи 

фізичної культури)

Фахові іспити (теоретико-методичні основи 

фізичної культури)

Фахові іспити (теоретико-методичні основи 

фізичної культури)

Середня освіта (українська м. і л.) 1 група Середня освіта (українська м. і л.) 2 група Середня освіта (українська м. і л.) 3 група Середня освіта (інформатика) 1 група

Фаховий іспит (комплексний іспит з 

української мови і літератури та методик їх 

викладання)

Фаховий іспит (комплексний іспит з 

української мови і літератури та методик їх 

викладання)

Фаховий іспит (комплексний іспит з 

української мови і літератури та методик їх 

викладання)

Фаховий іспит (інформатика з методикою 

викладання)

Дошкільна освіта 6 група Дошкільна освіта 7 група Дошкільна освіта 8 група Дошкільна освіта 9 група Дошкільна освіта 10 група

Фаховий іспит (педагогіка дошкільна з 

питаннями окремих методик)

Фаховий іспит (педагогіка дошкільна з 

питаннями окремих методик)

Фаховий іспит (педагогіка дошкільна з 

питаннями окремих методик)

Фаховий іспит (педагогіка дошкільна з питаннями 

окремих методик)

Фаховий іспит (педагогіка дошкільна з питаннями 

окремих методик)

Початкова освіта 11 група Початкова освіта 12 група Початкова освіта 13 група Початкова освіта 14 група Початкова освіта 15 група

Фаховий іспит (педагогіка з методикою 

навчання у початковій школі)

Фаховий іспит (педагогіка з методикою 

навчання у початковій школі)

Фаховий іспит (педагогіка з методикою 

навчання у початковій школі)

Фаховий іспит (педагогіка з методикою навчання 

у початковій школі)

Фаховий іспит (педагогіка з методикою навчання 

у початковій школі)

Дошкільна освіта 11 група Дошкільна освіта 12 група Дошкільна освіта 13 група Дошкільна освіта 14 група Дошкільна освіта 15 група

Фаховий іспит (педагогіка дошкільна з 

питаннями окремих методик)

Фаховий іспит (педагогіка дошкільна з 

питаннями окремих методик)

Фаховий іспит (педагогіка дошкільна з 

питаннями окремих методик)

Фаховий іспит (педагогіка дошкільна з питаннями 

окремих методик)

Фаховий іспит (педагогіка дошкільна з питаннями 

окремих методик)

Початкова освіта 16 група Початкова освіта 17 група Початкова освіта 18 група Початкова освіта 19 група Початкова освіта 20 група

Фаховий іспит (педагогіка з методикою 

навчання у початковій школі)

Фаховий іспит (педагогіка з методикою 

навчання у початковій школі)

Фаховий іспит (педагогіка з методикою 

навчання у початковій школі)

Фаховий іспит (педагогіка з методикою навчання 

у початковій школі)

Фаховий іспит (педагогіка з методикою навчання 

у початковій школі)

Образотворче мистецтво, декоративно-

прикладне мистецтво 1 група

Образотворче мистецтво, декоративно-

прикладне мистецтво 2 група

Образотворче мистецтво, декоративно-

прикладне мистецтво 3 група
Середня освіта (Музичне мистецтво) 1 група

Фаховий іспит (історія мистецтва) Фаховий іспит (історія мистецтва) Фаховий іспит (історія мистецтва) Фаховий іспит (Музична педагогіка)

Середня освіта (інформатика) 2 група Середня освіта (інформатика) 3 група Середня освіта (інформатика) 4 група Середня освіта (інформатика) 5 група Середня освіта (Музичне мистецтво) 2 група

Фаховий іспит (інформатика з методикою 

викладання)

Фаховий іспит (інформатика з методикою 

викладання)

Фаховий іспит (інформатика з методикою 

викладання)

Фаховий іспит (інформатика з методикою 

викладання)
Фаховий іспит (Музична педагогіка)

Музичне мистецтво 1 група Музичне мистецтво 2 група Середня освіта (Образотворче мистецтво) 1 група Середня освіта (Образотворче мистецтво) 2 група Дизайн 1 група

Фаховий іспит (Музикознавчі дисципліни) Фаховий іспит (Музикознавчі дисципліни)
Фаховий іспит (Педагогіка та методика 

викладання образотворчого мистецтва)

Фаховий іспит (Педагогіка та методика 

викладання образотворчого мистецтва)
Фаховий іспит (історія мистецтва)

Середня освіта (історія) 1 група Середня освіта (історія) 2 група Середня освіта (історія) 3 група Дизайн 2 група Дизайн 3 група

Фаховий іспит (комплексний іспит з історії і 

методики викладання історії)

Фаховий іспит (комплексний іспит з історії і 

методики викладання історії)

Фаховий іспит (комплексний іспит з історії і 

методики викладання історії)
Фаховий іспит (історія мистецтва) Фаховий іспит (історія мистецтва)

Психологія 5 група Організаційна психологія 3 група

Фаховий іспит (психологія) Фаховий іспит (психологія)

22.08.2020 

субота

25.08.2020 

вівторок

26.08.2020 

середа

307 ЦІТ

207 ЦІТ

Відповідальний секретар Приймальної комісії                                                                                     Р.І. Запухляк

323 ЦІТ

207 ЦІТ

322 ЦІТ

323 ЦІТ

207 ЦІТ

307 ЦІТ

309 ЦІТ

320 ЦІТ

322 ЦІТ

309 ЦІТ

320 ЦІТ

307 ЦІТ


