
 

РОЗКЛАД 

проведення консультацій та вступних випробувань для вступників Хмельницького університету управління та 

права, які вступають для продовження навчання за освітніми ступеня бакалавра, магістра у 2017 році 
 

1. ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 
 

1.1. РОЗКЛАД 

проведення консультацій та вступних випробувань для абітурієнтів  

Хмельницького університету управління та права, які вступають на навчання  

за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів з галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування у 2017 році  

за денною та заочною формами навчання  
№ 

з/п 
Дати і дні Час Випробування Категорії та групи абітурієнтів Місце проведення 

1 2 3 4 5 6 

1.  
17.07.2017 
Понеділок 

10.00 
Консультація до вступного екзамену у 
формі письмового тестування з основ 
держави і права 

Абітурієнти, котрі вступають на навчання за денною та 
заочною формами за освітньо-професійною програмою 
підготовки магістрів з галузі знань 28 Публічне 
управління та адміністрування за спеціальністю 281 
Публічне управління та адміністрування 

провул. Володимирський, 12, 

навч. корп. № 2, ауд. 101 

10.20 
Вступний екзамен у формі письмового 
тестування з основ держави і права 

провул. Володимирський, 12, 

навч. корп. № 2, ауд. 101 

2. 
19.07.2017 

Середа 

10.00 
Консультація до вступного екзамену у 
формі письмового тестування з основ 
економіки 

Абітурієнти, котрі вступають на навчання за денною та 
заочною формами за освітньо-професійною програмою 
підготовки магістрів з галузі знань 28 Публічне 
управління та адміністрування за спеціальністю 281 
Публічне управління та адміністрування 

провул. Володимирський, 12, 

навч. корп. № 2, ауд. 101 

10.20 
Вступний екзамен у формі письмового 
тестування  з основ економіки 

провул. Володимирський, 12, 

навч. корп. № 2, ауд. 101 

3. 
20.07.2017 

Четвер 

10.00 
Консультація до вступного екзамену у 
формі письмового тестування з 
іноземної мови 

Абітурієнти, котрі вступають на навчання за денною та 
заочною формами за освітньо-професійною програмою 
підготовки магістрів з галузі знань 28 Публічне 
управління та адміністрування за спеціальністю 281 
Публічне управління та адміністрування 

провул. Володимирський, 12, 

навч. корп. № 2, ауд. 101 

10.20 
Вступний екзамен у формі письмового 
тестування з іноземної мови 

провул. Володимирський, 12, 

навч. корп. № 2, ауд. 101 

4. 
21.07.2017 
П’ятниця 

10.00 
Консультація до вступного 
випробування у формі співбесіди з 
питань державного управління 

Абітурієнти, котрі вступають на навчання за денною та 
заочною формами за освітньо-професійною програмою 
підготовки магістрів з галузі знань 28 Публічне 
управління та адміністрування за спеціальністю 281 
Публічне управління та адміністрування 

провул. Володимирський, 12, 

навч. корп. № 2,  

ауд. 101 

10.20 
Вступне випробування у формі 
співбесіди з питань державного 
управління 

провул. Володимирський, 12, 

навч. корп. № 2,  

ауд. 101 
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1.2. РОЗКЛАД 

проведення консультацій та вступних випробувань для абітурієнтів 

Хмельницького університету управління та права, які вступають на навчання  

за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 073 Менеджмент за денною та 

заочною формами навчання  
 

 

№з/п Дати і дні Час Випробування Категорії та групи абітурієнтів  Місце проведення 

1. 
01.08.2017 
Вівторок  

10.00 
Консультація до додаткового вступного 
випробування у формі співбесіди з основ 
економіки * 

Абітурієнти ступеня Бакалавр, Магістр, освітньо-
кваліфікаційного рівня Спеціаліст, які вступають на 
навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 
магістрів з галузі знань 07 Управління та адміністрування 
за спеціальністю 073 Менеджмент за денною та заочною 
формою навчання 

провул. Володимирський, 12, 

навч. корп. № 2,  

ауд. 101 
10.20 

Додаткове вступне випробування у формі 
співбесіди з основ економіки * 

2. 
02.08.2017 

Середа 

10.00 

Консультація до фахового вступного 
випробування у формі екзамену з 
менеджменту за письмовими тестовими 
технологіями 

Абітурієнти ступеня Бакалавр, Магістр, освітньо-
кваліфікаційного рівня Спеціаліст, які вступають на 
навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 
магістрів з галузі знань 07 Управління та адміністрування 
за спеціальністю 073 Менеджмент за денною та заочною 
формою навчання 

провул. Володимирський, 12, 

навч. корп. № 2,  

ауд. 101 
10.20 

Фахове вступне випробування у формі 
екзамену з менеджменту за письмовими 
тестовими технологіями 

3. 
04.08.2017 
П’ятниця  

10.00 
Консультація до вступного випробування 
у формі екзамену з іноземної мови за 
письмовими тестовими технологіями 

Абітурієнти ступеня Бакалавр, Магістр, освітньо-
кваліфікаційного рівня Спеціаліст, які вступають на 
навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 
магістрів з галузі знань 07 Управління та адміністрування 
за спеціальністю 073 Менеджмент за денною та заочною 
формою навчання 

провул. Володимирський, 12, 

навч. корп. № 2,  
ауд. 101 

10.20 
Вступне випробування у формі екзамену з 
іноземної мови за письмовими тестовими 
технологіями 

* тільки для вступників за іншою спеціальністю 
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1.3. РОЗКЛАД 

проведення консультації та вступних випробувань для абітурієнтів 

Хмельницького університету управління та права, які вступають на 2-3 курс на навчання  

за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 Менеджмент  (напрямом 

підготовки 6.030601 Менеджмент) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст  

та абітурієнтів, які вступають на 2 курс на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів 

за спеціальністю 073 Менеджмент з числа осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки) та виконують у повному обсязі навчальний план 
 

№ 

з/п 
Дати і дні Час Випробування Категорії та групи абітурієнтів Місце проведення 

1. 
25.07.2017 
Вівторок 

10.00 

Консультація до фахового вступного 
випробування у формі екзамену з 
менеджменту за письмовими тестовими 
технологіями 

Абітурієнти освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший 

спеціаліст (в т.ч. за іншою спеціальністю) які вступають 

на 2-3 курс для продовження навчання за спеціальністю 

073 Менеджмент (напрямом підготовки 6.030601 

Менеджмент) за денною та заочною формами 
провул. Володимирський,12, 

навч. корп. № 2,  

ауд. 101 

10.20 
Фахове вступне випробування у формі 
письмового екзамену з менеджменту за 
письмовими тестовими технологіями 

Абітурієнти освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший 

спеціаліст за іншою спеціальністю, які вступають на 2-3 

курс для продовження навчання за спеціальністю 073 

Менеджмент  за денною та заочною формами 

2. 
27.07.2016 

Четвер  

12.00 
Консультація до додаткового вступного 
випробування у формі співбесіди з історії 
України 

Абітурієнти освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший 

спеціаліст за іншою спеціальністю, які вступають на 2 

курс для продовження навчання за спеціальністю 073 

Менеджмент  за денною та заочною формами 

провул. Володимирський, 12, 

навч. корп. № 2,  
ауд. 101 

12.20 
Додаткове вступне випробування у формі 
співбесіди з історії України 

3.  
27.07.2017 

Четвер  

10.00 
 

Консультація до вступного випробування у 

формі екзамену з менеджменту за 

письмовими тестовими технологіями  

Абітурієнти з числа осіб, які не менше одного року 

здобувають права ступінь бакалавра за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки) та виконують у 

повному обсязі навчальний план, які вступають на 2 курс 

для продовження навчання за спеціальністю 073 

Менеджмент за денною та заочною формою 

провул. Володимирський, 12, 

навч. корп. № 2,  
ауд. 101 

10.20 
Вступне випробування у формі екзамену з 

менеджменту за письмовими тестовими 

технологіями 
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1.4. РОЗКЛАД 

проведення консультації та вступних випробувань для  абітурієнтів 

Хмельницького університету управління та права, які вступають на навчання на 2 курс  

за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 074 Публічне управління та 

адміністрування  на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст  

та абітурієнтів, які вступають на 2 курс на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів 

за спеціальністю 074 Публічне управління та адміністрування з числа осіб, які не менше одного року здобувають 

ступінь бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) та виконують у повному обсязі 

навчальний план  
 

№ 

з/п 
Дати і дні Час Випробування Категорії та групи абітурієнтів Місце проведення 

1. 
25.07.2017 
Вівторок 

10.00 

Консультація до фахового вступного 
випробування у формі екзамену з основ 
держави та права за письмовими тестовими 
технологіями 

Абітурієнти освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший 

спеціаліст (в т.ч. за іншою спеціальністю) які вступають 

на 2 курс для продовження навчання за спеціальністю 

074 Публічне управління та адміністрування за денною 

та заочною формами 
провул. Володимирський, 12, 

навч. корп. № 2,  

ауд. 102 

10.20 
Фахове вступне випробування у формі 
письмового екзамену з основ держави та 
права за письмовими тестовими технологіями 

Абітурієнти освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший 

спеціаліст (в т.ч. за іншою спеціальністю), які вступають 

на 2 курс для продовження навчання за спеціальністю 

074 Публічне управління та адміністрування за денною 

та заочною формами 

2. 
27.07.2016 

Четвер  

12.00 
Консультація до додаткового вступного 
випробування у формі співбесіди з історії 
України 

Абітурієнти освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший 

спеціаліст за іншою спеціальністю, які вступають на 2 

курс для продовження навчання за спеціальністю 074 

Публічне управління та адміністрування за денною та 

заочною формами 

провул. Володимирський, 12, 

навч. корп. № 2,  
ауд. 101 

12.20 
Додаткове вступне випробування у формі 
співбесіди з історії України 

3.  
27.07.2017 

Четвер  

10.00 
 

Консультація до вступного випробування у 

формі екзамену з основ держави та права за 

письмовими тестовими технологіями  

Абітурієнти з числа осіб, які не менше одного року 

здобувають права ступінь бакалавра за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки) та виконують у 

повному обсязі навчальний план, які вступають на 2 курс 

для продовження навчання за спеціальністю 074 

Публічне управління та адміністрування за денною та 

заочною формою 

провул. Володимирський, 12, 

навч. корп. № 2,  
ауд. 102 

10.20 
Вступне випробування у формі екзамену з 

основ держави та права за письмовими 

тестовими технологіями 
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2. ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

2.1. РОЗКЛАД 

проведення консультації та вступних випробувань для абітурієнтів Хмельницького університету  

управління та права, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою  

підготовки магістрів за спеціальністю 081 Право  з числа абітурієнтів за іншою спеціальністю 
№ 

з/п 
Дати і дні Час Випробування Категорії та групи абітурієнтів Місце проведення 

1. 
18.07.2017 
Вівторок 

10.00 
Консультація до додаткового вступного випробування у 
формі співбесіди з теорії держави та права  

Абітурієнти ступеня Бакалавр, освітньо-кваліфікаційного 
рівня Спеціаліст, які вступають на навчання за освітньо-
професійною програмою підготовки магістрів з галузі знань 
08 Право за спеціальністю 081 Право за денною та заочною 
формою з числа абітурієнтів за іншою спеціальністю 

провул. 

Володимирський, 12, 

навч. корп. № 2,  

ауд. 101 
10.20 

Додаткове вступне випробування у формі співбесіди з 
теорії держави та права  

 

2.2. РОЗКЛАД 

проведення консультації та вступних випробувань для абітурієнтів 

Хмельницького університету управління та права, які вступають на навчання  

за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 081 Право на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та вищих освітніх рівнів, ступенів, здобутих за іншою спеціальністю або які 

здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю 
№ 

з/п 
Дати і дні Час Випробування Категорії та групи абітурієнтів Місце проведення 

1. 
25.07.2017 
Вівторок 

10.00 
Консультація до фахового вступного випробування у 
формі екзамену з правознавства за письмовими 
тестовими технологіями 

Абітурієнти освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший 

спеціаліст (в т.ч. за іншою спеціальністю) або освітнього 

ступеня бакалавр (за іншою спеціальністю),  які вступають 

на 2-3 курс для продовження навчання за спеціальністю 081 

Право (напрямом підготовки 6.030401 Правознавство) за 

денною та заочною формами 

провул. 

Володимирський, 12, 

навч. корп. № 2,  

ауд. 103 10.20 
Фахове вступне випробування у формі письмового 
екзамену з правознавства за тестовими технологіями 

2. 
27.07.2016 

Четвер  

10.00 
Консультація до вступного випробування у формі 
співбесіди з історії України 

Абітурієнти освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший 

спеціаліст за іншою спеціальністю або освітнього ступеня 

бакалавр (за іншою спеціальністю),  які вступають на 2-3 

курс для продовження навчання за спеціальністю 081 Право 

(напрямом підготовки 6.030401 Правознавство) за денною 

та заочною формами 

провул. 

Володимирський, 12, 

навч. корп. № 2,  
ауд. 101 10.20 

Вступне випробування у формі співбесіди з історії 
України 

3.  
27.07.2017 

Четвер  

10.00 
 

Консультація до вступного випробування у формі 

екзамену з основ держави і права за письмовими 

тестовими технологіями  

Абітурієнти освітнього ступеня Бакалавр з числа осіб, які 

вступають на 2 курс для продовження навчання за 

спеціальністю 081 Право з числа осіб, які не менше одного 

року здобувають права ступінь бакалавра за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки) та виконують у 

повному обсязі навчальний план за денною та заочною 

формами 

провул. 

Володимирський, 12, 

навч. корп. № 2,  
ауд. 103 10.20 

Вступне випробування у формі екзамену з основ 

держави і права за письмовими тестовими технологіями 

 

Відповідальний  

секретар приймальної комісії         В.М. Захарчук 


