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Розклад  

передекзаменаційних консультацій, співбесід та вступних випробувань на 2017 рік 

(липень-жовтень) 

Дата Година Вид Аудиторія Комісія 

21 

липня 

 Консультації для осіб, яким надано 

спеціальні умови щодо участі у 

конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (денна форма 

навчання), та які мають право на 

зарахування за результатами вступних 

іспитів або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 або 2017 року 

105  

1100 - 1200 Консультація з Української мови та 

літератури 

Дах М.І.,  

Ковалик С.Я., 

Гординська О.І. 

1200 - 1300 Консультація з Математики Семак С.С.,  

Квас М.В. 

Симовоник І.Ю. 

1300 - 1400 Консультація з Історії України Нікітенко К.В. 

Ганаковська О.Л.,  

Дах М.І. 

1400 - 1500 Консультація з Іноземної мови Ковалик С.Я.,  

Ткач П.В. 

Гринюк І.Л. 

1500 - 1600 Консультація з Географії Стецький В.В., 

Рожко І.М. 

Лах О.М. 

22 

липня 

1100 - 1300 Співбесіда для осіб, яким надано 

спеціальні умови щодо участі у 

конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (денна форма 

навчання), та які мають право на 

зарахування за співбесідою 

105 Янків М.Д., 

Гординська О.І. 

Вареник В.А. 

23 

липня 

1100 - 1300 Вступний іспит з Української мови та 

літератури для осіб, яким надано 

спеціальні умови щодо участі у 

конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (денна форма 

навчання), та які мають право на 

зарахування за результатами вступних 

іспитів або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 або 2017 року 

105 Дах М.І.,  

Ковалик С.Я. 

Гординська О.І. 

24 

липня 

1100 - 1300 Вступний іспит з Математики для осіб, 

яким надано спеціальні умови щодо участі 

у конкурсному відборі при вступі для 

105 Семак С.С., 

Симовоник І.Ю. 

Квас М.В. 
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Дата Година Вид Аудиторія Комісія 

здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (денна форма 

навчання), та які мають право на 

зарахування за результатами вступних 

іспитів або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 або 2017 року 

1100 - 1300 Вступний іспит з Географії для осіб, яким 

надано спеціальні умови щодо участі у 

конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (денна форма 

навчання), та які мають право на 

зарахування за результатами вступних 

іспитів або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 або 2017 року 

301 Стецький В.В., 

Рожко І.М. 

Лах О.М. 

25 

липня 

1100 - 1300 Вступний іспит з Історії України для осіб, 

яким надано спеціальні умови щодо участі 

у конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (денна форма 

навчання), та які мають право на 

зарахування за результатами вступних 

іспитів або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 або 2017 року 

105 Нікітенко К.В., 

Ганаковська О.Л, 

Дах М.І. 

1100 - 1200 Консультація для абітурієнтів, що 

складають фахові вступні іспит для вступу 

на денну та заочну форми навчання на 

другий (третій) курс з нормативним 

терміном навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» 

301 Ніколаєв В.П., 

Даниленко Н.Б., 

Бабець І.Г. 

26 

липня 

1100 - 1300 Вступний іспит з Іноземної мови для осіб, 

яким надано спеціальні умови щодо участі 

у конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (денна форма 

навчання), та які мають право на 

зарахування за результатами вступних 

іспитів або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 або 2017 року 

105 Ковалик С.Я.,  

Ткач П.В. 

Гринюк І.Л. 

1100 - 1400 Співбесіда для вступників на другий 

(третій) курс з нормативним терміном 

навчання на денну та заочну форми для 

здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

301 Янків М.Д., 

Гординська О.І. 

Вареник В.А. 
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Дата Година Вид Аудиторія Комісія 

«молодший спеціаліст» за іншою 

спеціальністю в межах вакантних 

ліцензійних місць 

28 

липня 

1100 - 1300 Вступний фаховий іспит для вступу на 
денну та заочну форми навчання на другий 

курс з нормативним терміном навчання 
для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» за спеціальностями 

073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» 

301 Ніколаєв В.П., 

Даниленко Н.Б., 

Бабець І.Г. 

29 

липня 

1100 - 1300 Вступний фаховий іспит для вступу на 

денну та заочну форми навчання на третій 

курс з нормативним терміном навчання 

для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» за спеціальністю 

073 «Менеджмент» 

301 Ніколаєв В.П., 

Даниленко Н.Б., 

Бабець І.Г. 

30 

липня 

1100 - 1300 Вступний фаховий іспит для вступу на 

денну та заочну форми навчання на третій 

курс з нормативним терміном навчання 

для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» за спеціальністю 

075 «Маркетинг» 

301 Ніколаєв В.П., 

Даниленко Н.Б., 

Бабець І.Г. 

7 

серпня 

 Консультації для осіб, яким надано 

спеціальні умови щодо участі у 

конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (заочна форма 

навчання), та які мають право на 

зарахування за результатами вступних 

іспитів або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 або 2017 року 

105  

1100 - 1200 Консультація з Української мови та 

літератури 

Дах М.І.,  

Ковалик С.Я., 

Гординська О.І. 

1200 - 1300 Консультація з Математики Семак С.С.,  

Квас М.В. 

Симовоник І.Ю. 

1300 - 1400 Консультація з Історії України Нікітенко К.В. 

Ганаковська О.Л., 

Дах М.І. 

1400 - 1500 Консультація з Іноземної мови Ковалик С.Я.,  

Ткач П.В. 

Гринюк І.Л. 

1500 - 1600 Консультація з Географії Стецький В.В., 

Рожко І.М. 

Лах О.М. 
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Дата Година Вид Аудиторія Комісія 

8 

серпня 

 

 

1100 - 1300 Співбесіда для осіб, яким надано 

спеціальні умови щодо участі у 

конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (заочна форма 

навчання), та які мають право на 

зарахування за співбесідою 

301 Янків М.Д., 

Гординська О.І. 

Вареник В.А. 

1300 - 1500 Вступний іспит з Української мови та 

літератури для осіб, яким надано 

спеціальні умови щодо участі у 

конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (заочна форма 

навчання), та які мають право на 

зарахування за результатами вступних 

іспитів або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 або 2017 року 

105 Дах М.І.,  

Ковалик С.Я. 

Гординська О.І. 

1500 - 1700 Вступний іспит з Математики для осіб, 

яким надано спеціальні умови щодо участі 

у конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (заочна форма 

навчання), та які мають право на 

зарахування за результатами вступних 

іспитів або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 або 2017 року 

105 Семак С.С.,  

Квас М.В. 

Симовоник І.Ю. 

9 

серпня 

1100 - 1300 Вступний іспит з Географії для осіб, яким 

надано спеціальні умови щодо участі у 

конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (заочна форма 

навчання), та які мають право на 

зарахування за результатами вступних 

іспитів або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 або 2017 року 

105 Стецький В.В., 

Рожко І.М. 

Лах О.М. 

1500 - 1700 Вступний іспит з Історії України для осіб, 

яким надано спеціальні умови щодо участі 

у конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (заочна форма 

навчання), та які мають право на 

зарахування за результатами вступних 

іспитів або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 або 2017 року 

 

105 Нікітенко К.В., 

Ганаковська О.Л, 

Дах М.І. 
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Дата Година Вид Аудиторія Комісія 

10 

серпня 

1100 - 1300 Вступний іспит з Іноземної мови для осіб, 

яким надано спеціальні умови щодо участі 

у конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (заочна форма 

навчання), та які мають право на 

зарахування за результатами вступних 

іспитів або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 або 2017 року 

105 Ковалик С.Я.,  

Ткач П.В. 

Гринюк І.Л. 

 

14 

серпня 

1100 - 1200 Консультація для абітурієнтів, що 

складають фаховий вступний іспит для 

вступників на денну та заочну форми 

навчання для здобуття ступеня магістра 

спеціальності 073 «Менеджмент» 

(Менеджмент організацій і 

адміністрування та Бізнес-

адміністрування) 

105 Ніколаєв В.П., 

Даниленко Н.Б., 

Бабець І.Г. 

1200 - 1300 Консультація для абітурієнтів, що 

складають вступний іспит з іноземної мови 

для вступників на денну та заочну форми 

навчання для здобуття ступеня магістра 

спеціальності 073 «Менеджмент» 

(Менеджмент організацій і 

адміністрування та Бізнес-

адміністрування) 

105 Ковалик С.Я., 

Ткач П.В. 

Гринюк І.Л. 

15 

серпня 

1100 - 1400 Співбесіда для вступників на денну та 

заочну форми навчання для здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю 073 

«Менеджмент» (Менеджмент організацій і 

адміністрування та Бізнес-

адміністрування) на основі ступеня 

бакалавра чи спеціаліста здобутого за 

іншою спеціальністю 

105 Янків М.Д., 

Гординська О.І. 

Вареник В.А. 

16 

серпня 

1100 - 1300 Вступний фаховий іспит для вступників на 

денну та заочну форми навчання для 

здобуття ступеня магістра спеціальності 

073 «Менеджмент» (Менеджмент 

організацій і адміністрування та Бізнес-

адміністрування) 

105 Ніколаєв В.П., 

Даниленко Н.Б., 

Бабець І.Г. 

17 

серпня 

1100 - 1300 Вступний іспит з іноземної мови для 

вступників на денну та заочну форми 

навчання для здобуття ступеня магістра 

спеціальності 073 «Менеджмент» 

(Менеджмент організацій і 

адміністрування та Бізнес-

адміністрування) 

105 Ковалик С.Я., 

Ткач П.В. 

Гринюк І.Л. 

20 

вересн

я 

 Консультації для осіб, яким надано 

спеціальні умови щодо участі у 

конкурсному відборі при вступі для 

105  
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Дата Година Вид Аудиторія Комісія 

здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (заочна форма 

навчання), та які мають право на 

зарахування за результатами вступних 

іспитів або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 або 2017 року 

1100 - 1200 Консультація з Української мови та 

літератури 

Дах М.І.,  

Ковалик С.Я., 

Гординська О.І. 

1200 - 1300 Консультація з Математики Семак С.С.,  

Квас М.В. 

Симовоник І.Ю. 

1300 - 1400 Консультація з Історії України Нікітенко К.В. 

Ганаковська О.Л., 

Дах М.І. 

1400 - 1500 Консультація з Іноземної мови Ковалик С.Я.,  

Ткач П.В. 

Гринюк І.Л. 

1500 - 1600 Консультація з Географії Стецький В.В., 

Рожко І.М. 

Лах О.М. 

21 

вересн

я 

 

1100 - 1300 Співбесіда для осіб, яким надано 

спеціальні умови щодо участі у 

конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (заочна форма 

навчання), та які мають право на 

зарахування за співбесідою 

105 Янків М.Д., 

Гординська О.І. 

Вареник В.А. 

1100 - 1200 Консультація для абітурієнтів, що 

складають фаховий вступний іспит для 

вступників на денну та заочну форми 

навчання для здобуття ступеня магістра 

спеціальності 073 «Менеджмент» 

(Менеджмент організацій і 

адміністрування та Бізнес-

адміністрування) 

301 Ніколаєв В.П., 

Даниленко Н.Б., 

Бабець І.Г. 

1200 - 1300 Консультація для абітурієнтів, що 

складають вступний іспит з іноземної мови 

для вступників на денну та заочну форми 

навчання для здобуття ступеня магістра 

спеціальності 073 «Менеджмент» 

(Менеджмент організацій і 

адміністрування та Бізнес-

адміністрування) 

301 Ковалик С.Я., 

Ткач П.В. 

Гринюк І.Л. 

22 
вересн

я 

1100 - 1400 Співбесіда для вступників на денну та 
заочну форми навчання для здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю 073 
«Менеджмент» (Менеджмент організацій і 

адміністрування та Бізнес-

301 Янків М.Д., 

Гординська О.І. 

Вареник В.А. 
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Дата Година Вид Аудиторія Комісія 

адміністрування) на основі ступеня 
бакалавра чи спеціаліста здобутого за 

іншою спеціальністю 
23 

вересн
я 

1100 - 1300 Вступний іспит з Української мови та 
літератури для осіб, яким надано 
спеціальні умови щодо участі у 

конкурсному відборі при вступі для 
здобуття вищої освіти на основі повної 
загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (заочна форма 
навчання), та які мають право на 

зарахування за результатами вступних 
іспитів або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 або 2017 року 

105 Дах М.І.,  

Ковалик С.Я. 

Гординська О.І. 

24 
вересн

я 

1100 - 1300 Вступний іспит з Математики для осіб, 
яким надано спеціальні умови щодо участі 

у конкурсному відборі при вступі для 
здобуття вищої освіти на основі повної 
загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (заочна форма 
навчання), та які мають право на 

зарахування за результатами вступних 
іспитів або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 або 2017 року 

105 Семак С.С.,  

Квас М.В. 

Симовоник І.Ю. 

1100 - 1300 Вступний іспит з Географії для осіб, яким 
надано спеціальні умови щодо участі у 

конкурсному відборі при вступі для 
здобуття вищої освіти на основі повної 
загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (заочна форма 
навчання), та які мають право на 

зарахування за результатами вступних 
іспитів або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 або 2017 року 

105 Стецький В.В., 

Рожко І.М. 

Лах О.М. 

25 
вересн

я 

1100 - 1300 Вступний іспит з Історії України для осіб, 
яким надано спеціальні умови щодо участі 

у конкурсному відборі при вступі для 
здобуття вищої освіти на основі повної 
загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (заочна форма 
навчання), та які мають право на 

зарахування за результатами вступних 
іспитів або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 або 2017 року 

105 Нікітенко К.В., 

Ганаковська О.Л, 

Дах М.І. 

1100 - 1300 Вступний фаховий іспит для вступників на 
денну та заочну форми навчання для 

здобуття ступеня магістра спеціальності 
073 «Менеджмент» (Менеджмент 

організацій і адміністрування та Бізнес-
адміністрування) 

301 Ніколаєв В.П., 

Даниленко Н.Б., 

Бабець І.Г. 

26 
вересн

я 

1100 - 1300 Вступний іспит з Іноземної мови для осіб, 
яким надано спеціальні умови щодо участі 

у конкурсному відборі при вступі для 

105 Ковалик С.Я.,  

Ткач П.В. 

Гринюк І.Л. 



 9

Дата Година Вид Аудиторія Комісія 

здобуття вищої освіти на основі повної 
загальної середньої освіти  за ступенем 

підготовки бакалавр (заочна форма 
навчання), та які мають право на 

зарахування за результатами вступних 
іспитів або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 або 2017 року 

1100 - 1300 Вступний іспит з іноземної мови для 

вступників на денну та заочну форми 

навчання для здобуття ступеня магістра 

спеціальності 073 «Менеджмент» 

(Менеджмент організацій і 

адміністрування та Бізнес-

адміністрування) 

301 Ковалик С.Я., 

Ткач П.В. 

Гринюк І.Л. 

 

 

 


