
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗКЛАД 
вступних екзаменів для випускників педагогічних училищ, ОКР «молодший спеціаліст» для 

отримання освітнього ступеня  бакалавра, магістра медичного спрямування 

 (денна/заочна форми навчання). 

 
Спеціальність                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Форма 

навча

ння 

25 серпня       26 серпня           27 серпня      28 

серпня 

  29 

серпня 

30 серпня  31серпня  

   012          

Дошкільна                                                     

освіта 
 

Денна 

 

   Фахове 

вступне 

випробуванн

я 

Українська 

мова та 

література 

  

Заочна 

 

   Фахове  

вступне 

випробування 

Українська 

мова та 

література 

  

 

013 

Початкова 

освіта 
 

Денна 

 

  Фахове вступне 

випробування 
(Старопортофранківська 

26) 

 Українська 

мова та 

література 

  

Заочна 

 

           Фахове вступне 

випробування  
(Старопортофранківська 

26) 

 Українська 

мова та 

література 

  

 Денна 

 

    Фахове вступне 

випробування 
 Українська 

мова та 
  



014 Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

(Старопортофранківська 

26) 
література 

Заочна 

 

  Фахове вступне 

випробування 
(Старопортофранківська 

26) 

 Українська 

мова та 

література 

  

017 Фізична 

культура і 

спорт 

Денна 

    

 

      
  Фахове вступне 

випробування 
(Старопортофранківська 

26) 

 Українська 

мова та 

література 

  

Заочна            Фахове вступне 

випробування 
(Старопортофранківська 

26) 

 Українська 

мова та 

література 

  

 

014 Середня 

освіта 

(Музичне 

мистецтво)  
 

Денна 

 

Фахове вступне  

випробування 
(Фонтанська дорога, 4/1) 

   Українська 

мова та 

література 

  

Заочна 

 

Фахове вступне 

випробування 
(Фонтанська дорога, 4/1) 

   Українська 

мова та 

література 

  

025 Музичне 

мистецтво 

Денна Фахове вступне 

випробування 
(Фонтанська дорога, 4/1) 

   Українська 

мова та 

література 

  

 

014 Середня          

освіта 

(Хореографія)  

 Денна 

 

 

 

Фахове вступне  

випробування 
(Фонтанська дорога, 4/1) 

 

 

 

  Українська 

мова та 

література 

  

Заочна Фахове вступне  

випробування 
(Фонтанська дорога, 4/1) 

   Українська 

мова та 

література 

  

024 

Хореографія 

Денна Фахове вступне  

випробування 
(Фонтанська дорога, 4/1) 

   Українська 

мова та 

література 

  



014 Середня 

освіта (Трудове 

навчання та 

технології) 

Денна Фахове вступне 

випробування 
(Старопортофранківська, 

2/4) 

 

   Українська 

мова та 

література 

  

Заочна Фахове вступне 

випробування 
(Старопортофранківська, 

2/4) 

 

   Українська 

мова та 

література 

  

014 Середня 

освіта 

(Образотворче 

мистецтво) 
 

 

Денна 

 

Фахове вступне 

випробування 
(Старопортофранківська, 

2/4) 

 

 

   Українська 

мова та 

література 

  

 

Заочна 

 

Фахове вступне 

випробування 
(Старопортофранківська, 

2/4) 

 

 

             Українська 

мова та 

література 

  

023 

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

Денна  Фахове вступне 

випробування 
(Старопортофранківська 

2/4) 

   

  Українська 

мова та 

література 

  

 

014  

Середня освіта 

(Інформатика)  
 

Денна 

 

 Фахове вступне 

випробування 
(Старопортофранківська 

26) 

  Українська 

мова та 

література 

  

Заочна  Фахове вступне 

випробування        
(Старопортофранківська 

26) 

  Українська 

мова та 

література 

  

014 Середня 

освіта 

(Українська 

Денна 

 
 Фахове вступне 

випробування 
(Старопортофранківська 

36) 

  Українська 

мова та 

література 

  



 

 

Початок екзаменів: 9-00 
 

                                                             
 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії              В.В. Бобошко 

мова і 

література) 
 

Заочна 

 
 Фахове вступне 

випробування 
(Старопортофранківська 

36) 

  Українська 

мова та 

література 

  

015 

Професійна 

освіта (Дизайн) 

Денна  Фахове вступне 

випробування 
  Українська 

мова та 

література 

  

Заочна  Фахове вступне 

випробування 

  Українська 

мова та 

література 

  

222 Медицина 

ОС «Магістр» 

Денна Фахове вступне 

випробування 
(Старопортофранківська 

71) 

   Українська 

мова та 

література 

  


