
 

Додаток 10 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2016 році 

Таблиця 1 

Перелік напрямів підготовки та вступних випробувань для іноземних громадян (ступінь бакалавр) 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

Спеціальність ступеня бакалавр 
Перелік конкурсних предметів 

(вступних екзаменів, творчих конкурсів) 

Статус 

предмету 

Мінімальна 

кількість балів 

1 2 3 4 5 

Факультет професійної та технологічної освіти 

Середня освіта. Трудове навчання 

(технології)  
014 

1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий  100 

2. Математика, або Історія України, або Біологія На вибір 100 

Професійна освіта. Харчові 

технології 
015 

1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий  100 

2. Математика, або Біологія, або Хімія Профільний 

на вибір 

100 

Професійна освіта. Комп’ютерні 

технології 
015 

1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 

2. Математика, або Біологія, або Іноземна мова 

(англійська) 

Профільний 

на вибір 

100 

Факультет початкової освіти 

Початкова освіта 013 

1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 

2. Біологія, або Математика, або Історія України Профільний 

на вибір 

100 

Факультет мистецтв 

Середня освіта. Музичне 

мистецтво. 
014 

1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 

2. Музичне мистецтво (творчий конкурс) Профільний 

на вибір 

100 

Середня освіта. Хореографія 014 

1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 

2. Хореографія (творчий конкурс) Профільний 

на вибір 

100 

Середня освіта. Образотворче 

мистецтво 
014 

1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 

2. Образотворче мистецтво (творчий конкурс) Профільний 

на вибір 

100 

Факультет соціальної та психологічної освіти 

Психологія 053 1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 



 

2. Біологія, або Географія, або Англійська мова, 

або Математика  

Профільний 

на вибір 

100 

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес освіти 

Економіка 051 

1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 

2. Математика, або Історія України, або Біологія, 

або Географія 

Профільний 

на вибір 

100 

Облік і оподаткування 071 

1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 

2. Математика, або Історія України, або Біологія Профільний 

на вибір 

100 

Маркетинг 075 

1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 

2. Географія, або Біологія, або Математика Профільний 

на вибір 

100 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
072 

1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 

2. Математика, або Біологія, або Історія України Профільний 

на вибір 

100 

Туризм 242 

1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 

2. Географія, або Історія України, або Іноземна 

мова (англійська, німецька, французька) 

Профільний 

на вибір 

100 

Факультет фізичного виховання 

Середня освіта. Фізичне виховання 014  

1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 

2. Фізичне виховання (творчий конкурс) Профільний 

на вибір 

100 

Історичний факультет 

Середня освіта. Історія 014 

1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 

2. Історія України або Географія Профільний 

на вибір 

100 

Факультет дошкільної та корекційної освіти 

Дошкільна освіта  

 
012 

1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 

2. Історія України, або Біологія, або Математика Профільний 

на вибір 

100 

Спеціальна освіта. Логопедія 016 

1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 

2. Історія України, або Біологія, або Математика Профільний 

на вибір 

100 

Природничо-географічний факультет 



 

Факультет фізики, математики та інформатики 

Середня освіта. Фізика 014 1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 

2. Фізика Профільний  100 

Середня освіта. Математика 

014 

1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 

2. Математика Профільний 

на вибір 

100 

Середня освіта. Географія 014 
1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 

2. Географія Профільний  100 

Середня освіта. Біологія 014 
1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 

2. Біологія Профільний  100 

Середня освіта. Хімія 014 
1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 

2. Хімія Профільний  100 

Факультет української філології 

Середня освіта. Українська мова та 

література 
014 

1. Українська мова або Російська мова Обов’язковий 100 

2. Історія України або Біологія,або Іноземна мова 

(англійська, німецька) 

Профільний 

на вибір 

100 

Факультет іноземних мов 

Середня освіта. Мова і література 

(англійська) 
014 

1. Українська мова, або Російська мова. Обов’язковий 100 

2.  Англійська мова, або Іноземна мова (німецька, 

французька) 

Профільний 

на вибір 

100 



 

Таблиця 2. 

Перелік напрямів підготовки (спеціальностей) та вступних випробувань для (ступінь Магістр) 

 

Спеціальності Нормативні терміни навчання 

Вступні випробування 
Код Назва 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

1 2 3 4 5 

Факультет початкової освіти 

013 
Початкова освіта 

1р. 5 м. 1 р. 5 м. 
1. педагогіка і методика початкової освіти  

2. іноземна мова 

013 

Початкова освіта 

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 

1. педагогіка і методика початкової освіти  

2. теорія початкової освіти вікова  

3. психологія  

4. іноземна мова 

Факультет дошкільної та корекційної освіти 

012 

Дошкільна освіта 

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 

1. педагогіка дошкільна, психологія дитяча та 

методики дошкільної освіти 

2. іноземна мова 

012 

Дошкільна освіта 

2 р. 5м. 2 р. 5м. 

1. педагогіка дошкільна, 

2. психологія дитяча та методики дошкільної освіти 

3. основи педагогічної майстерності 

дошкільна лінгводидактика 

4. іноземна мова 

Факультет мистецтв 

014 

Середня освіта. 

Образотворче мистецтво 1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

1. образотворче мистецтво з методикою 

викладання  

2. іноземна мова 

014 

Середня освіта. 

Образотворче мистецтво 1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 

1. образотворче мистецтво з методикою викладання 

2. живопис 

3. композиція 



 

4. іноземна мова 

Факультет професійної та технологічної освіти 

014 
Середня освіта. Трудове 

навчання (технології) 1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 
1. методика навчання технологій  

2. іноземна мова 

014 

Середня освіта. Трудове 

навчання (технології) 
1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 

1. методика навчання технологій  

2. основи виробництва  

3. креслення  

4. іноземна мова 

015 

Професійна освіта. Харчові 

технології 

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

1. спеціальні дисципліни (харчові 

технології) з методикою професійного 

навчання 

2. іноземна мова 

015 

Професійна освіта. Харчові 

технології 

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 

1. спеціальні дисципліни (харчові 

технології) з методикою професійного 

навчання 

2. методика професійного навчання 

3. технології харчової промисловості  

4. іноземна мова 

015 

Професійна освіта. 

Комп'ютерні технології 

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

1. спеціальні дисципліни (комп'ютерні 

технології) з методикою професійного 

навчання 

2. іноземна мова 

015 

Професійна освіта. 

Комп'ютерні технології 

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 

1. спеціальні дисципліни (комп'ютерні 

технології) з методикою професійного  

навчання  

2. методика професійного навчання  

3. комп'ютерні технологи  

4. іноземна мова 

Природничо-географічний факультет 

014 Середня освіта. Біологія  1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 1. біологія та методика її навчання  



 

2. іноземна мова 

014 

Середня освіта. Біологія  

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 

1. біологія та методика її навчання 

2. ботаніка 

3. зоологія 

4. іноземна мова 

014 
Середня освіта. Географія  

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 
географія та методика її навчання  

іноземна мова 

014 

Середня освіта. Географія  

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 

1. географія та методика її навчання  

2. фізична географія  

3. суспільна географія  

4. іноземна мова 

014 
Середня освіта. Хімія  

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 
1. хімія та методика її навчання  

2. іноземна мова 

014 

Середня освіта. Хімія  

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 

1. хімія та методика її навчання  

2. загальна та неорганічна хімія  

3. органічна та біологічна хімія  

4. іноземна мова 

Факультет фізики, математики та інформатики 

014 
Середня освіта. Фізика 

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 
1. фізика та методика її навчання  

2. іноземна мова 

014 

Середня освіта. Фізика 

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 

1. фізика та методика навчання фізики  

2. шкільний курс фізики  

3. астрономія  

4. іноземна мова 

014 
Середня освіта. 

Математика 
1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

1. математика та методика її навчання  

2. іноземна мова 

014 

Середня освіта. 

Математика 

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 

1. математика та методика навчання 

математики  

2. шкільний курс математики  

3. вибрані питання алгебри і геометрії  

4. іноземна мова 

Факультет соціальної та психологічної освіти 



 

231 

Соціальна робота 

(спеціалізація за вибором*: 

практична психологія, 

соціальна педагогіка) 

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

1. соціальна педагопка та технології соціально-

педагогічної роботи 

2. іноземна мова 

231 

Соціальна робота  

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 

1. соціальна педагогіка та технології соціально-

педагогічної роботи  

2. соціально-правовий захист  

3. менеджмент соціальної  роботи 

4. іноземна мова 

053 
Психологія 

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 
1. теорія і методика практичної психології  

2. іноземна мова 

053 

Психологія  

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 

1. теорія і методика практичної психології  

2. загальна психологія  

3. вікова та педагогічна психологія  

4. іноземна мова 

011 
Науки про освіту 

(педагогіка вищої школи) 1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 
1. загальна педагогіка  

2. іноземна мова 

011 

Науки про освіту 

(педагогіка вищої школи) 
1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 

1. загальна педагогіка  

2. іноземна мова 

3. психологія 

4. педагогіка вищої школи 

073 
Менеджмент (управління 

навчальним закладом) 
1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

1. педагогіка та психологія  

2. іноземна мова 

073 

Менеджмент (управління 

навчальним закладом) 
1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

1. педагогіка  

2. іноземна мова 

3.  психологія 

4. менеджмент в освіті 

Навчально-науковий Інститут економіки та бізнес освіти 

072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 
1. фінанси  

2. іноземна мова 

072 Фінанси, банківська справа 1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 1. фінанси  



 

та страхування 

 

2. страхування 

3. банківська справа 

4. іноземна мова 

051 
Економіка  

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 
1. економіка підприємства  

2. іноземна мова 

051 

Економіка  

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 

1. економіка підприємства  

2. організація виробництва  

3. стратегія підприємства  

4. іноземна мова 

073 
Менеджмент (бізнес-

адміністрування (МВА) 1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 
1. бізнес-адміністрування  

2. іноземна мова 

073 

Менеджмент (бізнес-

адміністрування (МВА) 

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

1. бізнес-адміністрування  

2. іноземна мова 

3. маркетинг 

4. менеджмент 

073 

Менеджмент (управління 

фінансово-економічною 

безпекою*) 

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

1. основи фінансово-економічної безпеки  

2. іноземна мова 

073 

Менеджмент (управління 

фінансово-економічною 

безпекою*) 1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

1. основи фінансово-економічної безпеки  

2. іноземна мова 

3. маркетинг 

4. менеджмент 

074 

Публічне управління та 

адміністрування 

(адміністративний 

менеджмент) 

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

1. адміністративний менеджмент  

2. іноземна мова 

3. маркетинг 

4. управління персоналом 

Факультет української філології 

014 

Середня освіта. Українська 

мова і література 1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 

1. сучасна українська мова та історія української  

літератури з методиками їх навчання 

2. іноземна мова 



 

 

014 

Середня освіта. Українська 

мова і література 

2 р. 5 м. 2 р. 5 м. 

1. сучасна українська мова та історія української  

літератури з методиками їх навчання  

2. ділова українська мова  

3. дитяча література  

4. іноземна мова 

034 
Культурологія 

(українознавство*) 
1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

1. українознавство з методикою навчання  

2. іноземна мова 

034 

Культурологія 

(українознавство*) 
1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 

1. українознавство з методикою навчання  

2. методика навчання народознавства  

3. фольклор  

4. іноземна мова 

Факультет іноземних мов 

014 
Середня освіта. Мова і 

література (англійська) 1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 
1. іноземна мова (англійська) 

2. методика викладання англійської мови 

014 

Середня освіта. Мова і 

література (англійська) 

2 р. 5 м. 2 р. 5 м. 

1. іноземна мова (англійська) 

2. методика викладання англійської мови 

3. лексикологія 

4. теорія та практика перекладу 

Історичний факультет 

014 
Середня освіта. Історія 

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 
1. історія  

2. іноземна мова 

014 

Середня освіта. Історія 

2 р. 5 м. 2 р. 5 м. 

1. історія 

2. методика навчання історії  

3. історіографія історії 

4. іноземна мова 



 

  Таблиця 3 

Перелік напрямів підготовки (спеціальностей) та вступних випробувань для ОКР «Спеціаліст» 

Спеціальності Нормативні терміни навчання 

Вступні випробування 
Код Назва 

Денна форма нав-

ня 
Заочна форма нав-ня 

1 2 3 4 5 

Факультет початкової освіти 

013 

Початкова освіта  

10 м. 10 м. 

педагогіка і методика 

початкової освіти  

іноземна мова 

013 

Початкова освіта  

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

педагогіка і методика 

початкової освіти  

теорія початкової освіти 

вікова психологія  

іноземна мова 

Факультет дошкільної та корекційної освіти 

012 

Дошкільна освіта.  

10 м. 10 м. 

педагогіка дошкільна, 

психологія дитяча та 

методики дошкільної освіти 

іноземна мова 

012 

Дошкільна освіта  

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

педагопка дошкільна, 

психологія дитяча та 

методики дошкільної освіти 

основи педагогічної 

майстерності 

дошкільна лінгводидактика 

іноземна мова 



 

016 
Спеціальна освіта (логопедія) 

 
10 м. 10 м. 

логопедія  

іноземна мова 

016 

Спеціальна освіта (логопедія) 

 

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

логопедія 

спеціальна педагогіка з 

історією спеціальні методики  

корекціиної освіти  

іноземна мова 

Факультет мистецтв 

014 Середня освіта. Хореографія  10 м. 10 м. 

хореографія з методикою 

викладання  

іноземна мова 

014 

Середня освіта. Образотворче 

мистецтво 

 
10 м. 10 м. 

образотворче мистецтво з 

методикою викладання  

іноземна мова 

014 

Середня освіта. Музичне 

мистецтво  10 м. 10 м. 

музика з методикою 

викладання  

іноземна мова 

Факультет професійної та технологічної освіти 

014 

Середня освіта. Трудове навчання 

(технології)  
10 м. 10 м. 

методика навчання 

технологій  

іноземна мова 

014 

Середня освіта. Трудове навчання 

(технології)  

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

методика навчання 

технологій  

основи проектування і 

моделювання  

креслення  

іноземна мова 

015 

Професійна освіта. Харчові 

технології 10 м. 10 м. 

методика професійного 

навчання  

іноземна мова 



 

015 

Професійна освіта. Харчові 

технології 

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

методика професійного 

навчання  

методика викладання 

спецдисциплін в галузі 

харчових технологій  

технології харчової 

промисловості  

іноземна мова 

015 

Професійна освіта. Комп'ютерні 

технологиї 10 м. 10 м. 

методика професійною 

навчання  

іноземна мова 

015 

Професійна освіта. Комп'ютерні 

технологиї 

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

методика професійного 

навчання методика  

викладання спецдисциплін в 

галузі комп'ютерних 

технологій  

комп'ютерні технологи  

іноземна мова 

Природничо-географічний факультет 

014 

Середня освіта. Біологія  

10 м. 10 м. 

біологія та методика її 

навчання  

іноземна мова 

014 

Середня освіта. Біологія  

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

біологія та методика її 

навчання 

ботаніка 

зоологія 

іноземна мова 

014 

Середня освіта. Географія  

10 м. 10 м. 

географія та методика її 

навчання  

іноземна мова 

014 

Середня освіта. Географія  

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

географія та методика її 

навчання  

фізична географія  

суспільна географія  



 

іноземна мова 

014 
Середня освіта. Хімія  

10 м. 10 м. 
хімія та методика її навчання 

іноземна мова 

014 

Середня освіта. Хімія  

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

хімія та методика її навчання,  

загальна та неорганічна хімія  

органічна та біологічна хімія  

іноземна мова 

Факультет фізики, математики та інформатики 

014 

Середня освіта. Фізика  

10 м. 10 м. 

фізика та методика навчання 

фізики  

іноземна мова 

014 

Середня освіта. Математика  

10 м. 10 м. 

математика та методика 

навчання математики  

іноземна мова 

014 

Середня освіта. Фізика  

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

фізика та методика навчання 

фізики  

шкільний курс фізики  

астрономія  

іноземна мова 

014 

Середня освіта. Математика  

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

математика та методика 

навчання математики  

шкільний курс математики  

вибрані питання алгебри і 

геометрії  

іноземна мова 

Факультет фізичного виховання 

014 

Середня освіта. Фізичне 

виховання 10 м. 10 м. 

теорія і методика фізичного 

виховання  

іноземна мова 

014 

Середня освіта. Фізичне 

виховання 
1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

вступ до спеціальності  

легка атлетика  

фізичне виховання  

іноземна мова 



 

Факультет соціальної та психологічної освіти 

053 

Психологія  

10 м. 10 м. 

теорія і методика практичної 

психології  

іноземна мова 

053 

Психологія  

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

теорія та методика 

практичної психології  

загальна психологія  

вікова та педагогічна 

психологія  

іноземна мова 

Навчально-науковий Інститут економіки та бізнес освіти 

051 
Економіка  

 
10 м. 10 м. 

економіка підприємства  

іноземна мова 

051 

Економіка  

 
1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

економіка підприємства  

організація виробництва  

стратегія підприємства  

іноземна мова 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 10 м. 10 м. 
фінанси  

іноземна мова 

072 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

 10 м. 10 м. 

фінанси  

страхування  

банківська справа  

іноземна мова 

075 
Маркетинг  

10 м. 10 м. 
маркетинг  

іноземна мова 

075 

Маркетинг  

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

маркетинг 

реклама та рекламна 

діяльність  

маркетингові дослідження  

іноземна мова 

242 Туризм  10 м. 10 м. туризмознавство  



 

іноземна мова 

242 

Туризм  

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

туризмознавство  

географія туризму  

економіка туризму  

іноземна мова 

Факультет української філології 

014 

Середня освіта. Українська мова 

і література 10 м. 10 м. 

українська мова та література 

з методиками їх навчання  

іноземна мова 

014 

Середня освіта. Українська мова 

і література 

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

українська мова та література 

з методиками їх навчання  

ділова українська мова  

дитяча література  

іноземна мова 

Факультет іноземних мов 

014 

Середня освіта. Мова і 

література (англійська) 

 
10 м. 10 м. 

іноземна мова (англійська) 

англійська мова та методика 

її викладання 

014 

Середня освіта. Мова і 

література (англійська) 

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

іноземна мова (англійська) 

англійська мова та методика 

її викладання 

лексикологія 

теорія та практика перекладу 

Історичний факультет 

014 

Середня освіта. Історія  

10 м. 10 м. 

історія України з методикою 

викладання  

іноземна мова 

014 

Середня освіта. Історія  

1 р. 5 м. 1 р. 5 м. 

історія України з методикою 

викладання  

всесвітня історія  

історіографія історії України  



 

 

іноземна мова 



 

Таблиця 4 

Перелік напрямів підготовки та вступних випробувань для іноземних громадян (ОКР бакалавр) 

для вступників на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра 
Перелік фахових випробувань 

Термін навчання 
Мінімальна 

кількість балів Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 5 6 

Факультет початкової освіти 

Початкова освіта (спеціалізація за 

вибором*: інформатика, практична 

психологія) 
6.010102 

1. українська мова або російська мова 

(фахове випробування) 

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 124 

2. Педагогіка, психологія ("фахове 

випробування) 

Факультет дошкільної та колекційної освіти 

Дошкільна освіта (спеціалізація за 

вибором*: практична психологія, 

спеціальна освіта (логопедія*) 6.010101 

1. українська мова або російська мова 

(фахове випробування) 

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 124 

2. педагогіка дошкільна, психологія 

дитяча (фахове випробування) 

Факультет мистецтв 

Середня освіта.Хореографія  

6.020202 

1. українська мова або російська мова 

(фахове випробування) 

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 124 

2. хореографія (фахове випробування) 

Середня освіта. Музичне мистецтво 

 
6.020204 

1. українська мова або російська мова 

(фахове випробування) 

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 124 

2. музичне мистецтво (фахове 

випробування) 

Середня освіта. Образотворче 

мистецтво  
6.020205 

1. українська мова або російська мова 

("фахове випробування) 

- 1 р. 10 м. 124 

2. образотворче мистецтво (фахове 

випробовування) 

Факультет професійної та технологічної освіти 



 

Середня освіта. Трудове навчання 

(технології) 

 
6.010103 

1. українська мова або російська мова 

("фахове випробування) 

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 124 

2. технології (фахове випробовування) 

Професійна освіта. Харчові 

технології 
6.010104 

1. українська мова або російська мова 

("фахове випробування) 

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 124 

2. харчові технології (фахове 

випробовування) 

Професійна освіта. Комп'ютерні 

технології 

6.010104 1. українська мова або російська мова 

(фахове випробування) 

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 124 

2. комп'ютерні технології (фахове 

випробовування) 

Факультет фізичного виховання 

Середня освіта. Фізичне виховання 

6.010201 

1. українська мова або російська мова 

(фахове випробування) 

 1 р. 10 м. 124 

2. фізичне виховання (фахове 

випробування) 

Навчально-науковий Інститут економіки та бізнес-освіти 

Економіка  

6.030504 

1. українська мова або російська мова 

(фахове випробування) 

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 124 

2. економіка підприємства (фахове 

випробування) 

Маркетинг  

6.030507 

1. українська мова або російська мова 

(фахове випробування) 

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 124 

2. маркетинг (фахове випробування) 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 6.030508 

1. українська мова або російська мова 

(фахове випробування) 

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 124 

2. фінанси (фахове випробування) 

Туризм  

6.140103 

1. українська мова або російська мова 

(фахове випробування) 

1 р. 10 м. 1 р. 10 м. 124 

2. туристична діяльність (фахове 

випробування) 

 


