
Розклад консультацій перед вступними іспитами на денну форму навчання у 2017 році для осіб,  
які мають право складати вступні іспити та проходити співбесіди, що проводить коледж 

 
День тижня/ Група 01 серпня 

(вівторок) 02 серпня (середа) 03 серпня 
(четвер) 

04 серпня 
(п’ятниця) 05 серпня (субота) 06 серпня (неділя) 07 серпня 

(понеділок) 
№1 (денна форма 

навчання) 
Українська мова 
та література 1400   Математика 1400    

№2 (денна форма 
навчання) 

Історія України 
1400   Українська мова 

та література 1400    

№3 (денна форма 
навчання)  Географія 1400    Українська мова 

та література 1400  

№4 (денна форма 
навчання)  Українська мова 

та література 1400    Математика 1400  

№5 (денна 
форма навчання)  Історія України 

1400   Українська мова 
та література 1400   

 
 

 

Розклад вступних іспитів на денну форму навчання у 2017 році для осіб, які мають право  
складати вступні іспити та проходити співбесіди, що проводить коледж 

 
День тижня/ Група 02 серпня (середа) 03 серпня (четвер) 04 серпня 

(п’ятниця) 05 серпня (субота) 06 серпня (неділя) 07 серпня 
(понеділок) 

№1 (денна форма 
навчання) 

Українська мова та 
література 900   Математика 900   

№2 (денна форма 
навчання) Історія України 900   Українська мова та 

література 900   

№3 (денна форма 
навчання)  Географія 900    Українська мова та 

література 900 

№4 (денна форма 
навчання)  Українська мова та 

література 900    Математика 900 

№5 (денна форма 
навчання)  Історія України 900   Українська мова та 

література 900  

 
 

  



Розклад консультацій перед вступними іспитами на заочну форму навчання у 2017 році для осіб,  
які мають право складати вступні іспити та проходити співбесіди, що проводить коледж 

 
День тижня/ Група 10 серпня 

(четвер) 
11 серпня 
(п’ятниця) 12 серпня (субота) 13 серпня (неділя) 14 серпня 

(понеділок) 
15 серпня 
(вівторок) 16 серпня (середа) 

№15 (заочна 
форма навчання) 

Українська мова 
та література 1400   Математика 1400    

№16 (заочна 
форма навчання) 

Історія України 
1400   Українська мова 

та література 1400    

№17 (заочна 
форма навчання)  Географія 1400    Українська мова 

та література 1400  

№18 (заочна 
форма навчання)  Українська мова 

та література 1400    Математика 1400  

№19 (заочна 
форма навчання)  Історія України 

1400   Українська мова 
та література 1400   

 
 
 

Розклад вступних випробувань на заочну форму навчання у 2017 році для осіб, які мають право  
складати вступні іспити та проходити співбесіди, що проводить коледж 

 
День тижня/ Група 11 серпня 

(п’ятниця) 12 серпня (субота) 13 серпня (неділя) 14 серпня 
(понеділок) 

15 серпня 
(вівторок) 16 серпня (середа) 

№15 (заочна 
форма навчання) 

Українська мова та 
література 900   Математика 900   

№16 (заочна 
форма навчання) Історія України 900   Українська мова та 

література 900   

№17 (заочна 
форма навчання)  Географія 900    Українська мова та 

література 900 

№18 (заочна 
форма навчання)  Українська мова та 

література 900    Математика 900 

№19 (заочна 
форма навчання)  Історія України 900   Українська мова та 

література 900  

 
 

  



Розклад консультацій перед фаховими вступними випробуваннями на денну та заочну форми навчання у 2017 році  
для осіб, які мають право складати фахові вступні випробування, що проводить коледж 

 

Спеціальність  День тижня/ 
Група 15 серпня 2017 р. (вівторок) 16 серпня 2017 р. (середа) 17 серпня 2017 р. (четвер) 18 серпня 2017 р. (п’ятниця) 

Облік і 
оподаткування 

№6 

Українська мова 900 

  Фахове вступне 
випробування 900 №7   

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність 

№8   Фахове вступне 
випробування 900 №9 

Українська мова 1200 

  

№10   Фахове вступне 
випробування 1200 №11   

Маркетинг  №12 Українська мова 1500  Фахове вступне 
випробування 900  

Готельно-
ресторанна справа 

№13 Фахове вступне 
випробування 900 

 

Українська мова 1500 

   

№14    

 
Розклад фахових вступних випробувань на денну та заочну форми навчання у 2017 році для осіб,  

які мають право складати фахові вступні випробування, що проводить коледж 
 

Спеціальність  
День 

тижня/ 
Група 

16 серпня 2017 р. 
(середа) 

17 серпня 2017 р. 
(четвер) 

18 серпня 2017 р. 
(п’ятниця) 

19 серпня 2017 р. 
(субота) 

20 серпня 2017 р. 
(неділя) 

21 серпня 2017 р. 
(понеділок) 

22 серпня 2017 р. 
(вівторок) 

Облік і 
оподаткування 

№6 Українська мова 
900   

Фахове вступне 
випробування 

900 
   

№7 Українська мова 
1400   

Фахове вступне 
випробування 

1400 
   

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність 

№8  Українська мова 
900    

Фахове вступне 
випробування 

900 
 

№9  Українська мова 
1400    

Фахове вступне 
випробування 

1400 
 



№10   Українська мова 
900    

Фахове вступне 
випробування 

900 

№11   Українська мова 
1400    

Фахове вступне 
випробування 

1400 

Маркетинг  №12   
Фахове вступне 
випробування 

900 
  Українська мова 

900  

Готельно-
ресторанна справа 

№13 
Фахове вступне 
випробування 

900 
  Українська мова 

900    

№14 
Фахове вступне 
випробування 

1400 
  Українська мова 

1400    

 


