


Етапи вступної кампанії Заочна форма 
навчання 

Початок прийому заяв та документів 9 жовтня 2020 року 
Закінчення прийому заяв та документів о 12.00 годині 

16 жовтня 2020 року 
Строки проведення університетом вступних випробувань 19 жовтня по 24 

жовтня 2020 року 
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників до 12 години 

26 жовтня 2020 року 
Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (за 
рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) 

до 12 години 
29 жовтня 2020 року 

Терміни зарахування вступників за рахунок коштів 
фізичних та/або 

юридичних осіб –до 2 
листопада 2020 року 

 
5.8. Для вступу (додатковий набір) на перший курс, у тому числі на другий 
курс (добір на вільні вакантні місця) за ступенем магістр на основі раніше 
здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої 
освіти: 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна 
форми навчання 

Початок прийому заяв та документів 9 жовтня 2020 року 
Закінчення прийому заяв та документів о 12.00 годині 

16 жовтня 2020 року 
Строки проведення університетом вступних випробувань 19 жовтня по 24 

жовтня 2020 року 
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників до 12 години 

26 жовтня 2020 року 
Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (за 
рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб) 

до 12 години 
29 жовтня 2020 року 

Терміни зарахування вступників за рахунок коштів 
фізичних та/або 

юридичних осіб –до 2 
листопада 2020 року 

 
2) Абзац 3 пункту14.3. розділу XIV 

«1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 15 
грудня і 15 квітня відповідно), для здобуття ступенів молодшого 
бакалавра, бакалавра, магістра;»  

3) Внести зміни до таблиці 2 додатку 10 «Перелік спеціальностей 
(освітніх програм) та вступних випробувань для іноземних громадян» Правил 
прийому у такій редакції (додаток додається); 

4) Доповнити розділ V Додатку 11 пунктом 5.2. у такій редакції: 



«5.2. Для вступу (додатковий набір) на перший курс на освітньо-науковий 
ступінь доктор філософії: 

Етапи вступної кампанії Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Початок прийому заяв та документів 7 вересня 2020 року 7 вересня 2020 року 
Закінчення прийому заяв та документів  о 12.00 годині 

11 вересня 2020 року 
о 12.00 годині 

11 вересня 2020 року 
Строки проведення університетом 
вступних випробувань 

14 липня по 18 вересня 
2020 року 

14 липня по 18 вересня 
2020 року 

Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників 

до 12 години 
21 вересня 2020 року 

до 12 години 
21 вересня 2020 року 

Термін закінчення вибору вступниками 
місця навчання (за кошти фізичних та 
юридичних осіб) 

до 15 години 
24 вересня 2020 року 

до 15 години 
24 вересня 2020 року 

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних осіб 
– після зарахування на 
місця державного 
замовлення відповідної 
спеціальності – до 26  
вересня 2020 року 

за кошти фізичних осіб 
– після зарахування на 
місця державного 
замовлення відповідної 
спеціальності – до 26  
вересня 2020 року 

 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 10. Таблиця 2. 

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та вступних випробувань (освітній 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. 4 м. 

1 р. 9 м. 
1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. педагогіка і методика початкового 
навчання 
2. іноземна мова 

Факультет дошкільної та спеціальної освіти 

012 
Дошкільна освіта 1р. 4 м. 

1 р. 9 м. 
1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1.  психологія дитяча, педагогіка дошкільна та 
методиками дошкільної освіти 
2. іноземна мова 

016 Спеціальна освіта 1р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. спеціальна педагогіка з методиками спеціальної 
освіти 
2. іноземна мова 

Факультет мистецтв  

014.13 
Середня освіта. Образотворче 
мистецтво 1р. 4 м. 

1 р. 9 м. 
1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. образотворче мистецтво з методикою викладання  

2. іноземна мова 

014.12 
Середня освіта. Музичне  
мистецтво 1р. 4 м. 

1 р. 9 м. 
1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. музичне мистецтво з методикою викладання  
2. іноземна мова 

025 
Музичне  мистецтво 1р. 4 м. 

1 р. 9 м. 
1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. музичне мистецтво 
2. іноземна мова 

Факультет професійної та технологічної освіти 

014.10 
Середня освіта. Трудове 
навчання та технології 

1р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. методика навчання технологій  
2. іноземна мова 

015.21 Професійна освіта. Харчові 
технології 

1р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. спеціальні дисципліни (харчові технології) з 
методикою професійного навчання 



2. іноземна мова 

015.10 
Професійна освіта. 
Комп'ютерні технології 1р. 4 м. 

1 р. 9 м. 
1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. спеціальні дисципліни (комп'ютерні технології) 
з методикою професійного навчання 
2. іноземна мова 

Природничо-географічний факультет 

014.05 
Середня освіта. Біологія та 
здоров’я людини  

1р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. біологія та методика її навчання  
2. іноземна мова 

014.07 
Середня освіта. Географія  1р. 4 м. 

1 р. 9 м. 
1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. географія та методика її навчання  
2. іноземна мова 

014.06 
Середня освіта. Хімія  1р. 4 м. 

1 р. 9 м. 
1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. хімія та методика її навчання  
2. іноземна мова 

Факультет фізики, математики та інформатики 

014.08 
Середня освіта. Фізика 1р. 4 м. 

1 р. 9 м. 
1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. фізика та методика навчання фізики 
2. іноземна мова 

014.04 
Середня освіта. Математика 

1р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1.  математика та методика навчання 
математики 
2. іноземна мова 

014.09 
Середня освіта. Інформатика 

1р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. інформатика та методика навчання 
інформатики 
2. іноземна мова 

Факультет соціальної та психологічної освіти 

231 
Соціальна робота  1р. 4 м. 

1 р. 9 м. 
1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. теорія і методика соціальної роботи 
2. іноземна мова 

053 
Психологія 1р. 4 м. 

1 р. 9 м. 
1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. теорія і методика практичної психології  
2. іноземна мова 

011 Освітні, педагогічні науки 
(педагогіка вищої школи) 

1р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. загальна педагогіка  
2. іноземна мова 

073 
Менеджмент (управління 
навчальним закладом) 

1р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. загальна педагогіка  
2. іноземна мова 

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес освіти 

072 
Фінанси, банківська справа 
та страхування 1 р. 4 м. 1 р. 4 м. 

1. фінанси  
2. іноземна мова 



 
 

051 
Економіка  1р. 4 м. 

1 р. 9 м. 
1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. економіка підприємства  
2. іноземна мова 

073 
Менеджмент (бізнес-
адміністрування (МВА) 1 р. 4 м. 1 р. 4 м. 

1. бізнес-адміністрування  
2. іноземна мова 

073 
Менеджмент (управління 
фінансово-економічною 
безпекою) 

1 р. 4 м. 1 р. 4 м. 
1. основи фінансово-економічної безпеки  
2. іноземна мова 

074 

Публічне управління та 
адміністрування 
(адміністративний 
менеджмент)* 

1 р. 4 м. 1 р. 4 м. 

1. адміністративний менеджмент  
2. іноземна мова 

Факультет української філології 

014.01 
Середня освіта. Українська 
мова і література 1р. 4 м. 

1 р. 9 м. 
1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. українська мова та літератури з методиками навчання 
2. іноземна мова 

034 
Культурологія 
(українознавство) 

1р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. українознавство з методикою навчання  
2. іноземна мова 

Факультет іноземних мов 

014.02 
Середня освіта. Мова і 
література (англійська) 

1р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. іноземна мова (англійська) 
2. методика викладання англійської мови 

Історичний факультет 

014.03 Середня освіта. Історія 1р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. історія  
2. іноземна мова 

032 Історія та археологія 1р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1 р. 4 м. 
1 р. 9 м. 

1. історія  
2. іноземна мова 


