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                                                                            на засіданні приймальної комісії ОНЕУ 
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                                                                                «_____»   ____________   2017 р.                              
                                              

          ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

                               НА НАВЧАННЯ ЗА СТУПЕНЕМ  БАКАЛАВРА  у  2017 році                         

                                                            
Дата проведення 

консультації,  

вступного випробування 

 

Час проведення консультацій та вступних випробувань   
 

Форма 

навчання 

                                                    I КУРС (вступ на основі повної загальної середньої освіти) 

21 липня(п’ятниця) 
                                                

Співбесіди зі вступниками  (згідно розділу II, пункт 3, 

абзац 2-4   Умов та  Правил прийому)     о 10:00 

  Денна, 

  заочна 

   
                                                       

                 Вступні  іспити  

21 липня (п’ятниця) Консультація з української мови та літератури (російської 

мови та літератури) о 10:00 

 

 

 

 

 

 

Денна,  

 

заочна, 

 

вечірня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 липня (субота ) Вступне випробування  з української мови та 

літератури (російської мови та літератури)   о 10:00 

22 липня (субота) 

 

Консультація з математики  о 12:00; 

24 липня (понеділок) 

 

Вступне випробування  з математики  о 10:00 

 

24 липня (понеділок)  Консультація  з географії о 12:00; Консультація з історії 

України о 13:00; 

 

25 липня (вівторок) 

 

25 липня (вівторок) 

 

25 липня (вівторок) 

 

Вступне випробування   з географії о 10:00           

                 

Вступне випробування  з історії України о 12:00; 

 

Консультація з іноземної мови  о 14:00 

 

26 липня (середа) 

 

 

Вступне випробування  з іноземної мови  о 12:00                                                           

 

                                   II, III КУРС (вступ на основі диплома молодшого спеціаліста) 

25 липня (вівторок) 

 

25 липня (вівторок) 

Співбесіда зі вступниками, що вступають на  навчання на 

ступінь бакалавра за іншою спеціальністю  о  10:00 

Консультація з фахового  випробування   о 12:00 

Денна, 

заочна, 

вечірня  
 

26 липня (середа) 

 

Фахове вступне випробування  (письмово)   о 10:00 

11 серпня (п’ятниця) 

 

11 серпня (п’ятниця) 

 

Співбесіда  зі вступниками, що вступають на навчання 

за іншою спеціальністю  о  10:00 

Консультація з фахової дисципліни   о 12:00 

 

Заочна, 

вечірня  

14 серпня (понеділок) 

 

Фахове вступне випробування  (письмово)  о 10:00 

 

 

 



ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ  

НА НАВЧАННЯ ЗА СТУПЕНЕМ МАГІСТРА  ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  у 2017 році 

 

Дата 

проведення  
                            Час проведення консультацій та фахових вступних випробувань 

 за факультетами та спеціальностями 

28 липня 

(п’ятниця) 

9.00.  Співбесіда з особами, що вступають на навчання за іншою спеціальністю 

Консультація з фахового вступного випробування: 

10:00   ФЕФ      «Фінанси, банківська справа та страхування»,    

11.00   КЕФ       «Фінанси, банківська справа та страхування»,  

12:00   ОЕФ      «Облік і оподаткування» 

13:00   ФЕУВ, ОЕФ, ФМЕ    «Економіка»          

14.00   ФЕУВ, ФМЕ    «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»                                                                                                                                       

15.00   ФЕУВ    «Менеджмент»      

16:00   ФМЕ      «Міжнародні економічні відносини»          

17.00   ФМЕ      «Маркетинг»,  «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»  

 

31 липня 

(понеділок) 

Фахове вступне випробування  (письмово):                              

  9:00    ФЕФ     «Фінанси, банківська справа та страхування»,    

12.00    КЕФ     «Фінанси, банківська справа та страхування»,  

15.00    ОЕФ     «Облік і оподаткування» 

 

01 серпня 

(вівторок) 

Фахове вступне випробування  (письмово):                              

  9:00    ФЕУВ, ОЕФ, ФМЕ   «Економіка», 

12.00    ФЕУВ, ФМЕ   «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»                                                                                                                                       

15.00    ФЕУВ   «Менеджмент»      

02 серпня 

(середа) 

Фахове вступне випробування  (письмово):                              
  9:00    ФМЕ   «Міжнародні економічні відносини»,       11.30    ФМЕ   «Маркетинг»                                                                                                                                      

14.00    ФМЕ   «Туризм»         16.30   ФМЕ  «Готельно-ресторанна справа» 

  

03 серпня 

(четвер) 

 Консультація з іноземної мови: 

   9:00    ФЕФ      «Фінанси, банківська справа та страхування»,    

 10.00    КЕФ      «Фінанси, банківська справа та страхування»,  

 11:00    ОЕФ      «Облік і оподаткування» 

 12:00    ФЕУВ, ОЕФ, ФМЕ    «Економіка»          

 13.00    ФЕУВ, ФМЕ    «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»                                                                                                                                       

 14.00    ФЕУВ    «Менеджмент»      

 15:00    ФМЕ      «Міжнародні економічні відносини»          

 16.00    ФМЕ      «Маркетинг»                                                                                                                                      

 17.00    ФМЕ      «Туризм»,  «Готельно-ресторанна справа»  

04 серпня 

(п’ятниця) 

Екзамен з іноземної  мови (письмово): 

Англійська, німецька, французька мови:   

   9:00    ФЕФ      «Фінанси, банківська справа та страхування»,    

 12:00    КЕФ      «Фінанси, банківська справа та страхування»,  

 14.30    ОЕФ      «Облік і оподаткування» 

07 серпня 

(понеділок) 

Екзамен з іноземної  мови (письмово): 

Англійська, німецька, французька мови: 

   9:00    ФЕУВ,ОЕФ,ФМЕ    «Економіка»,    12:00      ФЕУВ,ФМЕ   «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність»    14:30     ФЕУВ  «Менеджмент»  

08 серпня 

(вівторок) 

Екзамен з іноземної  мови (письмово): 

Англійська, німецька, французька мови:   

   9:00    ФМЕ     «Міжнародні економічні відносини»,  11:30    ФМЕ     «Маркетинг»   

 14:00    ФМЕ     «Туризм»    16.30   ФМЕ    «Готельно-ресторанна справа» 

 

                                       

                  Відповідальний секретар приймальної комісії                                В.С.Малишко 



 
 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ  

НА НАВЧАННЯ  ЗА СТУПЕНЕМ МАГІСТРА  

 ЗАОЧНОЇ ТА  ВЕЧІРНЬОЇ  ФОРМИ НАВЧАННЯ  у  2017 році 

 

Дата 

проведення  

                            Час проведення консультацій та фахових вступних випробувань 

 за центрами підготовки та спеціальностями 

09 серпня 

(середа) 

10.00  Співбесіда з особами, що вступають на навчання  за іншою спеціальністю 

10 серпня  

 (четвер) 

 Консультація з фахового вступного  випробування за заочною та вечірньою 

формами навчання 
10.00   «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізації «Фінанси і кредит» та 

«Банківська справа)   

11.00  «Облік і оподаткування» 

12.00  «Економіка», 

13.00  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;  

14.00  «Менеджмент»,  

15.00  «Маркетинг», 

16.00  «Туризм»  

11 серпня 

(п’ятниця) 

Фахове вступне випробування   (письмово) за заочною формою навчання:   

 9:00  «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Фінанси і кредит»,  

11.30  «Облік і оподаткування»,  14.00    «Маркетинг», 16:30  «Фінанси, банківська 

справа та страхування» (спеціалізація «Банківська справа) 

12 серпня 

(субота) 

Фахове вступне випробування   (письмово) за заочною формою навчання:  

09.00   «Менеджмент»,    11.30    «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,     

14.00   «Економіка»,         16.30     «Туризм» 

Фахове вступне випробування (письмово)  за вечірньою формою навчання 

за всіма спеціальностями    09:00 

14 серпня 

(понеділок) 

 Консультація з іноземної мови за заочної та вечірньою формами навчання:    

10.00   «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізації «Фінанси і кредит» та 

«Банківська справа),   

11.00   «Облік і оподаткування», «Маркетинг» ,  

12.00   «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  «Економіка»,  «Менеджмент» 

13.00   «Туризм»  

 

15 серпня   

(вівторок) 

 Екзамен з іноземної  мови (письмово) за заочною формою навчання: 

Англійська, німецька, французька мови:   

  9.00   «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізації «Фінанси і кредит» та 

«Банківська справа»)      

11.30   «Облік і оподаткування» 

14.00   «Маркетинг»   

16.03   «Туризм»  

16 серпня 

 (середа) 

Екзамен з іноземної  мови (письмово) за заочною формою навчання: 

Англійська, німецька, французька мови:   

  9.00   «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

11.30   «Менеджмент»   

14.00   «Економіка»   

Екзамен з іноземної мови за вечірньою формою навчання 

за всіма спеціальностями    9.00    

 

 

 

         

   Відповідальний секретар приймальної комісії                             В.С.Малишко 


