Таблиця 3
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс(зі скороченим строком навчання) осіб, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за денною та заочною формами навчання
Код та назва
спеціальності

Споріднені спеціальності
ОКР «Молодший спеціаліст»

шифр
113 Прикладна математика

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

126 Інформаційні системи та
технології

141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

5.04030101
5.05010101
5.05010102
5.05010301
5.04030101
5.04030101

прикладна математика
обслуговування програмних систем і комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і комплексів
прикладна математика
обслуговування комп'ютерних систем і мереж
обслуговування систем баз даних і знань
розробка програмного забезпечення
обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних
систем

5.05020205

обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

5.05020101

обслуговування систем управління і автоматики

5.05010301

розробка програмного забезпечення

5.04030101
5.05010201

обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102

обслуговування систем баз даних і знань

5.05010301

розробка програмного забезпечення

5.04030101
5.05010102

обслуговування програмних систем і комплексів

5.04030101
5.05010201

прикладна математика

5.05070105

виробництво електроосвітлювальних приладів і установок

5.05070103

електропостачання
монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних
споруд
монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного

5.05070104
5.05070106

заочна

Фаховий
іспит

1 р 10 м

1 р 10 м

60

50

Фаховий
іспит

1 р 10 м

1 р 10 м

80

50

Фаховий
іспит

1 р 10 м

1 р 10 м

30

25

Фаховий
іспит

1 р 10 м

1 р 10 м

Фаховий
іспит

1 р 10 м

2 р 10 м

50

50

обслуговування систем баз даних і знань

5.05070102

5.10010101

Ліцензований
обсяг

обслуговування комп'ютерних систем і мереж

обслуговування комп'ютерних систем і мереж
монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і
енергосистем
обслуговування та ремонт електропобутової техніки
обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в
агропромисловому комплексі
будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі

5.14010201

Термін навчання

назва
денна
заочна денна
Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

5.05010201
5.05010102
5.05010301
5.05020102

5.05070101

Вид
вступного
випробування

Кількість місць,
що фінансуються
за кошти
державного
бюджету*
денна
заочна

керування електричними системами
5.05070107

монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем

5.05070108

монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів

5.05070109

світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5.05070201

виробництво електричних машин і апаратів

5.05070202

монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів

5.05070203

виробництво автоматизованих електротермічних систем

5.05070204

експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту

5.05070205

обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання
залізниць
обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд
монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
Фаховий
обслуговування систем управління і автоматики
іспит
виробництво та обслуговування авіаційних приладів і
електрообладнання
монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті
обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних
систем
монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного
виробництва
розробка програмного забезпечення
монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою

5.07010504
5.06010105
5.10010102
5.05030103
151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

5.05020101
5.05100301
5.05020203
5.05020204
5.05020202
5.05020102
5.05020201
5.05010301
5.10010102
5.05020205

101 Екологія

183 Технології захисту
навколишнього середовища

5.04010602

прикладна екологія

5.09010202

бджільництво

5.09010203

звірівництво

5.09010301

лісове господарство

5.09010302

мисливське господарство

5.09010303

зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010304

5.04010101

природно-заповідна справа
експлуатація апаратури контролю навколишнього природного
середовища
аналітичний контроль якості хімічних сполук

5.05130101

виробництво органічних речовин

5.05130102

виробництво неорганічних речовин

5.05140101

біохімічне виробництво

5.04010601

1 р 10 м

2 р 10 м

75

75

Фаховий
іспит

1 р 10 м

1 р 10 м

40

30

Фаховий
іспит

1 р 10 м

1 р 10 м

35

20

5.04010602

прикладна екологія

5.08010102

землевпорядкування

5.08010103

картографічні роботи

5.08010101

геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

5.09010101

промислове квітництво

5.09010102

організація і технологія ведення фермерського господарства

5.09010301

лісове господарство

5.09010103

виробництво і переробка продукції рослинництва

207 Водні біоресурси та
аквакультура

5.09020101

рибництво та аквакультура

5.09020102

експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури

227 Фізична терапія,
ерготерапія

5.12010101

лікувальна справа

5.12010102

сестринська справа

5.12010105

акушерська справа

5.01020101

фізичне виховання

5.14010301

Туристичне обслуговування

5.14010202

організація обслуговування населення
Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури

5.06010201

архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр

5.02020701

дизайн

5.06010115

опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

5.06010101

будівництво та експлуатація будівель і споруд

5.06010102

монтаж промислового устаткування

5.06010104

будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення

5.06010106

виготовлення металевих конструкцій

5.06010107

виготовлення будівельних деталей і конструкцій

5.06010109

будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів

5.06010110

будівництво мостів та інших штучних споруд

5.06010111

будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112

будівництво теплових і атомних електростанцій

5.06010115

5.05130111

опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн
монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і
вентиляції
будівництво гідротехнічних споруд
монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем
теплопостачання
хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів

5.06010113

монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання

5.06010301

обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення

5.07010101

організація та регулювання дорожнього руху
обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої
промисловості

193 Геодезія та землеустрій

201 Агрономія

242 Туризм

191 Архітектура та
містобудування

192 Будівництво та цивільна
інженерія

5.06010114
5.06010103
5.05060103

263 Цивільна безпека

5.05050207
5.05050210

Фаховий
іспит

1 р 10 м

1 р 10 м

120

120

Фаховий
іспит

1 р 10 м

1 р 10 м

30

20

Фаховий
іспит

1 р 10 м

1 р 10 м

30

20

Фаховий
іспит

1 р 10 м

1 р 10 м

50

50

Фаховий
іспит

1 р 10 м

-

30

0

Фаховий
іспит

2 р 10 м

-

50

0

Фаховий
іспит

1 р 10 м

2 р 10 м

220

220

Фаховий
іспит

1 р 10 м

2 р 10 м

25

25

5.05020201
5.05020102
5.05180102
5.06010115
5.05070104
5.05030102
5.05030101

5.06010103
5.06010107

виготовлення будівельних деталей і конструкцій

5.05130111

5.06010101

хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів
монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і
вентиляції
монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем
теплопостачання
будівництво та експлуатація будівель і споруд

5.06010301

обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення

5.17020301

організація та техніка протипожежного захисту

5.06010113

монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання

5.14010201

обслуговування та ремонт електропобутової техніки

5.09010301

лісове господарство

5.09010303

зелене будівництво і садово-паркове господарство
Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування

5.04010304

5.05030101

розвідування нафтових та газових родовищ
пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними
методами
відкрита розробка корисних копалин

5.05030302

обробка природного каменю

5.06010101

будівництво та експлуатація будівель і споруд

5.04010602

прикладна екологія

5.08010102

землевпорядкування

5.04010301

пошук та розвідка геологічними методами

5.04010501

5.06010114
5.10010102
5.05060103

103 Науки про Землю
(гідрологія)

5.04010303

5.04010502
5.04010503

144 Теплоенергетика

опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн
монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних
споруд
підземна розробка корисних копалин
відкрита розробка корисних копалин
монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і
енергосистем
будівництво гідротехнічних споруд

5.05070101

103 Науки про Землю
(геологія)

монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного
виробництва
обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних
систем
обробка деревини

5.05060102
5.05060103
5.05060104

Фаховий
іспит

1 р 10 м

-

25

-

метеорологічні та гідрологічні спостереження
експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних
систем
експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій

Фаховий
іспит

1 р 10 м

-

40

-

підготовка води, палива і мастильних матеріалів на електростанціях
монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем
теплопостачання
експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і

Фаховий
іспит

1 р 10 м

2 р 10 м

30

30

систем теплопостачання

145 Гідроенергетика

5.05060201

монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових
електростанцій
монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок

192 Будівництво та цивільна
інженерія (гідротехніка
(водні ресурси))

5.06010101

будівництво та експлуатація будівель і споруд

5.06010113

5.06010301

монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання
монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і
вентиляції
обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення

5.06010302

будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд

5.06010103

5.06010103

будівництво гідротехнічних споруд
монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем
теплопостачання
будівництво гідротехнічних споруд

5.06010101

будівництво та експлуатація будівель і споруд

5.06010102

монтаж промислового устаткування

5.06010104

будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення

5.06010106

виготовлення металевих конструкцій

5.06010107

виготовлення будівельних деталей і конструкцій

5.06010109

будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів

5.06010110

будівництво мостів та інших штучних споруд

5.06010111

будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112

будівництво теплових і атомних електростанцій

5.06010115

опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн
монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і
вентиляції
монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем
теплопостачання
монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання

5.05060101

5.06010114

5.05060103
192 Будівництво та цивільна
інженерія (гідротехнічне
будівництво)

5.06010114
5.05060103
5.06010113

029 Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа

051 Економіка (економічна
кібернетика)

Фаховий
іспит
Фаховий
іспит

1 р 10 м

2 р 10 м

90

50

1 р 10 м

2 р 10 м

105

105

Фаховий
іспит

1 р 10 м

2 р 10 м

35

35

Фаховий
іспит

1 р 10 м

-

50

-

Фаховий
іспит

1 р 10 м

-

25

-

5.06010301

обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

5.02010201

бібліотечна справа

5.03050201

інформаційна діяльність підприємства

5.03030301

видавнича справа та редагування

5.02010501
5.03050201

діловодство

5.03050401

економіка підприємства

5.03050601

прикладна статистика

5.03050701

маркетингова діяльність

5.03050801

фінанси і кредит

5.03050802

оціночна діяльність

5.03051001

товарознавство та комерційна діяльність

5.03050901

бухгалтерський облік

інформаційна діяльність підприємства

051 Економіка (управління
персоналом та економіка
праці)

5.03050702

комерційна діяльність

5.03050201

інформаційна діяльність підприємства

5.03050401

економіка підприємства

5.03050601

прикладна статистика

5.03050701

маркетингова діяльність

5.03050801

фінанси і кредит

5.03050802

оціночна діяльність

5.03051001

товарознавство та комерційна діяльність

5.03050901

бухгалтерський облік

5.03050702
071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська
справа та страхування

073 Менеджмент

Фаховий
іспит

1 р 10 м

1 р 10 м

50

50

Фаховий
іспит

1 р 10 м

1 р 10 м

140

140

Фаховий
іспит

1 р 10 м

1 р 10 м

50

50

Фаховий
іспит

1 р 10 м

1 р 10 м

60

60

комерційна діяльність

5.03050201

інформаційна діяльність підприємства

5.03050401

економіка підприємства

5.03050601

прикладна статистика

5.03050701

маркетингова діяльність

5.03050801

фінанси і кредит

5.03050802

оціночна діяльність

5.03051001

товарознавство та комерційна діяльність

5.03050901

бухгалтерський облік

5.03050702
5.03050201

комерційна діяльність

5.03050401

економіка підприємства

5.03050601

прикладна статистика

5.03050701

маркетингова діяльність

5.03050801

фінанси і кредит

5.03050802

оціночна діяльність

5.03051001

товарознавство та комерційна діяльність

5.03050901

бухгалтерський облік

5.03050702

комерційна діяльність

5.03060102

організація обслуговування на транспорті

5.03050702

комерційна діяльність

5.03051001

товарознавство та комерційна діяльність

5.07010102

організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

5.07010103

організація перевезень і управління на залізничному транспорті

5.14010202

організація обслуговування населення

5.07010104

організація авіаційних перевезень

5.03050401

економіка підприємства

5.03050801

фінанси і кредит

5.03050802

оціночна діяльність

5.03050901

бухгалтерський облік

5.03050601

прикладна статистика

5.14010301

туристичне обслуговування

5.14010101

готельне обслуговування

інформаційна діяльність підприємства

075 Маркетинг

076 Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність

281 Публічне управління та
адміністрування

5.05170101

виробництво харчової продукції

5.14010102

ресторанне обслуговування

5.07010105

організація перевезень і перевантажень на водному транспорті

5.03051002

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03050701
5.07010101

маркетингова діяльність

5.03060101

організація виробництва

5.03050601

прикладна статистика

5.03050401

економіка підприємства

5.03050701

маркетингова діяльність

5.03050801

фінанси і кредит

5.03050802

оціночна діяльність

5.03051001

товарознавство та комерційна діяльність

5.03050901

бухгалтерський облік

5.03050702

комерційна діяльність

5.03051002

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03060101

організація виробництва

5.07010102

організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

5.07010103

організація перевезень і управління на залізничному транспорті

5.14010202

організація обслуговування населення

5.14010102

Ресторанне обслуговування

5.07010104

організація авіаційних перевезень

5.07010105

організація перевезень і перевантажень на водному транспорті

5.03050201

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

інформаційна діяльність підприємства

5.03051002

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03050401

економіка підприємства

5.03050601

прикладна статистика

5.03050701

маркетингова діяльність

5.03050801

фінанси і кредит

5.03050802

оціночна діяльність

5.03051001

товарознавство та комерційна діяльність

5.03050901

бухгалтерський облік

5.03050702

комерційна діяльність

5.03050201
5.03050401

інформаційна діяльність підприємства
економіка підприємства

5.03050601

прикладна статистика

5.03050701

маркетингова діяльність

5.03050801

фінанси і кредит

5.03050802

оціночна діяльність

5.03051001

товарознавство та комерційна діяльність

5.03050901

бухгалтерський облік

організація та регулювання дорожнього руху
Фаховий
іспит

1 р 10 м

1 р 10 м

25

25

Фаховий
іспит

1 р 10 м

1 р 10 м

120

120

Фаховий
іспит

1 р 10 м

1 р 10 м

20

20

292 Міжнародні економічні
відносини

5.03050702

комерційна діяльність

5.03050201

інформаційна діяльність підприємства

5.03050401

економіка підприємства

5.03050601

прикладна статистика

5.03050701

маркетингова діяльність

5.03050801

фінанси і кредит

5.03050802

оціночна діяльність

5.03051001

товарознавство та комерційна діяльність

5.03050901

бухгалтерський облік

5.03050702

комерційна діяльність

5.03040102

правоохоронна діяльність

5.03040101

правознавство

Фаховий
іспит

1 р 10 м

-

25

-

1 р 10 м

1 р 10 м

50

50

Фаховий
іспит

1 р 10 м

2 р 10 м

100

100

Фаховий
іспит

1 р 10 м

2 р 10 м

60

50

Фаховий
іспит

1 р 10 м

2 р 10 м

25

25

Навчально-науковий інститут права
081 Право

Фаховий
іспит
Навчально-науковий механічний інститут

133 Галузеве
машинобудування

5.10010203

5.14010201

експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу
обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в
агропромисловому комплексі
обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних
матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої
промисловості
виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і
обладнання
обслуговування та ремонт електропобутової техніки

5.05050308

виробництво сільськогосподарських машин

5.10010202

5.05030302

експлуатація та ремонт меліоративних будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового
виробництва
технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств
машинобудування
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обробка природного каменю

5.05030102

підземна розробка корисних копалин

5.05030101

відкрита розробка корисних копалин

5.05030201

5.05030105

механізація та автоматизація торфового виробництва
експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
маркшейдерська справа

5.05030301

збагачення корисних копалин

5.05030104

шахтне і підземне будівництво

5.05030106
5.10010202

буріння свердловин
Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання

5.10010201

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового

5.05050207
5.10010101
5.05050206
5.05050210
5.05050309

5.10010201
5.05050201
5.05050204
184 Гірництво

5.05030103

208 Агроінженерія

виробництва

5.05070205

Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств
машинобудування
Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05170101

Виробництво харчової продукції

5.05050201

5.09010103

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових
концентратів
Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
Виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010201

Виробництво і переробка продукції тваринництва

5.10010203

Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу

5.05170104
5.10010102

5.07010602

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

5.07010102

організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

5.07010101

організація та регулювання дорожнього руху

5.05050204
274 Автомобільний
транспорт
275.03 Транспортні технології
на автомобільному
транспорті

5.07010103
5.07010105

організація перевезень і управління на залізничному
транспорті
організація перевезень і перевантажень на водному
транспорті

* після отримання обсягів державного замовлення

Фаховий
іспит
Фаховий
іспит

1 р 10 м

2 р 10 м

80

80

1 р 10 м

2 р 10 м

50

40

Перелік конкурсних предметів та спеціальностей для прийому на навчання на другий курс (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за неспорідненою спеціальністю, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за денною та заочною
формами навчання
Конкурсний
предмет

Математика

Історія
України

Біологія

Географія

Назва спеціальності

Термін навчання

Кількість вакантних місць в межах ліцензованого
обсягу (за рахунок коштів фізичних,

Код
051
071
072
076
101
113
122
123
133
141
144
145
151
183
184
192
193
263
274
275.03
029
281
073
292
075
081
201
207
227
103
242

юридичних осіб)
Економіка

денна
2 р 10 м

заочна
3 р 10 м

денна
48

46

заочна

Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Екологія
Прикладна математика
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
Галузеве машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Теплоенергетика
Гідроенергетика
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Технології захисту навколишнього середовища
Гірництво
Будівництво та цивільна інженерія
Геодезія та землеустрій
Цивільна безпека
Автомобільний транспорт
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Міжнародні економічні відносини
Менеджмент
Публічне управління та адміністрування
Маркетинг
Право
Агрономія
Водні біоресурси та аквакультура
Фізична терапія, ерготерапія
Науки про Землю
Туризм

2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м
2 р 10 м

3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
2 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м
3 р 10 м

124
23
100
25
36
53
19
39
30
19
63
43
25
42
286
90
20
53
15
42
0
20
1
10
2
8
26
13
60
7

138
39
116
28
50
46
16
99
48
29
49
67
19
50
340
120
23
69
29
0
0
34
20
18
41
20
39
0
0
0

Перелік напрямів підготовки та вступних випробувань для прийому на навчання на третій (четвертий) курс (з нормативним строком навчання) осіб, які
здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за денною та заочною формами навчання
Шифр та напрям
підготовки

Споріднені спеціальності
ОКР «Молодший спеціаліст»

шифр
6.030401 Правознавство

5.03040102
5.03040101

6.140103 Туризм

5.14010301
5.14010202
5.12010101
5.12010102

6.010203 Здоров’я
людини

Вид
вступного
випробування

Термін навчання

назва
денна
Навчально-науковий інститут права
правоохоронна діяльність
Фаховий 1 р 10 м
іспит
правознавство
Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою
туристичне обслуговування
Фаховий 1 р 10 м
іспит
організація обслуговування населення
лікувальна справа
Фаховий 1 р 10 м
іспит
сестринська справа

заочна

Кількість вакантних місць в
межах ліцензованого
обсягу
(за рахунок коштів
фізичних,
юридичних осіб)
денна
заочна

1 р 10 м

4

30

-

2

-

-

2

-

