РОЗДІЛ 3. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ
СТУПЕНЕМ БАКАЛАВРА (МАГІСТРА МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ)
НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО
СПЕЦІАЛІСТА
3.1. Вимоги до освітнього рівня вступників
3.1.1. На навчання приймаються особи, які здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.
3.1.2. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (далі - ОКР)
молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс з
нормативним терміном навчання або на перший курс (зі скороченим строком
навчання) в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями)
відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (Додаток 3.1).
3.1.3. Для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування)
за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на перший або старші курси
(у тому числі зі скороченим строком навчання) в межах вакантних місць
ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до
переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на
перший курс (Додаток 3.1).
3.1.4. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР
молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням на
перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або
споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності,
зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка
(Додаток 2.3).
3.1.5. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР
молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або
юридичних осіб на перший курс за скороченим строком навчання або на другий
чи старші курси з нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця.
3.1.6. Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра медичного
спрямування на ОКР молодшого спеціаліста вважається вступом одночасно на
ступінь бакалавра та магістра.
3.1.7. Здобувачі вищої освіти ОКР спеціаліста на основі ОКР молодшого
спеціаліста медичного спрямування, які були відраховані або перервали
навчання у зв'язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими
для продовження навчання для здобуття ступеня магістра на основі ОКР
молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань
спеціальністю у СумДУ або в іншому закладі вищої освіти.
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3.1.8. Здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого
спеціаліста медичного спрямування, які були відраховані або перервали
навчання у зв'язку з академічною відпусткою, в разі переходу від підготовки
бакалаврів за цією спеціальністю до підготовки магістрів на основі ОКР
молодшого спеціаліста мають право бути поновленими для продовження
навчання для здобуття ступеня магістра на основі ОКР молодшого спеціаліста за
тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у СумДУ або в
іншому закладі вищої освіти.
3.2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
3.2.1. Порядок роботи приймальної комісії:
– з 10 липня по 03 серпня 2019 року з понеділка по п’ятницю з 9-00 до
18-00, у суботу з 9-00 до 13-00, без перерви, вихідний – неділя;
– з 05 серпня 2019 року з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 17-00, без
перерви, вихідний – субота та неділя.
3.2.2. Прийом заяв і документів на перший курс (зі скороченим терміном
навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на
вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний відбір та
зарахування вступників для навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, а
також осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня
бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) проводиться в такі
строки:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів у
паперовій формі
Закінчення прийому заяв та документів

Денна форма
10 липня 2019 р.
22 липня 2019 р.
о 18-00

Проведення вступних випробувань

з 23 – 30 липня 2019 р.

Оприлюднення списку
рекомендованих до зарахування
Закінчення строку виконання вимог до
зарахування за державним
замовленням (пп. 3.7.1)
Оприлюднення оновленого списку
рекомендованих до зарахування за
державним замовленням (пп. 3.7.1)
Зарахування
за
державним
замовленням
Зарахування за кошти фізичних та
юридичних осіб

не пізніше 02 серпня
2019 р;

Заочна (дистанційна)
10 липня 2019р.
(01 жовтня 2019 р.)*
22 липня 2019 р. о 18-00
(23 жовтня 2019 р. о 18-00)*
з 23 – 30 липня 2019 р.
(з 24 – 26 жовтня 2019 р.)*
не пізніше 02 серпня 2019 р;
(не пізніше 29 жовтня 2019 р;)*

05 серпня 2019 р. о 18-00

06 серпня 2019 р. не пізніше 12-00
06 серпня 2019 р.
не пізніше
30 вересня 2019 р.

не пізніше 01 листопада 2019 р.
(не пізніше 01 листопада 2019 р.)*

* Для осіб, які претендують на місця, що фінансуються виключно за рахунок коштів
фізичних та/або юридичних осіб.
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3.3. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному
відборі
3.3.1. Вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста за денною та
заочною (дистанційною) формами навчання подають заяви тільки у паперовій
формі.
3.3.2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє
особисто оригінали:
документа, що посвідчує особу;
військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків,
передбачених законодавством);
документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (ОКР),
на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
3.3.3. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий
освітній ступінь (ОКР) може подаватись довідка державного підприємства
«Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа
про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
3.3.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа (одного з документів), що посвідчує особу,
передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр
та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи
її спеціальний статус»;
копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім
випадків, передбачених законодавством);
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію
додатка до нього;
копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української
мови і літератури (для вступників для здобуття ступеня бакалавра за
спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та
адміністрування»).
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
копію ідентифікаційного номеру платника податків.
3.3.5. Під час прийому документів за ступенем бакалавр на перший зі
скороченим або на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання
вступник у кожній заяві зазначає пріоритетність цієї заяви відносно інших
поданих ним заяв, де показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу
пріоритетність. При цьому вступник може подати до семи заяв на місця
державного та регіонального замовлення не більше ніж з чотирьох
спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на
місця за кошти фізичних та юридичних осіб не обмежується.
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Заяви, подані за однією спеціальністю за різними формами навчання не
вважаються фактом подання однієї заяви.
Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.
3.3.6. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про
здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є
процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року
№ 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за №
614/27059.
3.3.7. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу
духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є
подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту
або рішення вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) щодо
визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.
3.3.8. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра
(магістра медичного спрямування) на основі ОКР молодшого спеціаліста,
можуть прийматися як документи про ОКР молодшого спеціаліста, що
виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня
2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного
зразка», так і документи про ОКР молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно
з постановою від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну
середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них».
3.4. Конкурсний відбір, його організація та проведення
3.4.1. Конкурсний відбір для вступу на перший курс (зі скороченим
терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном
навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями
051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі
ОКР молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних
випробувань – у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови
і літератури та фахового випробування відповідно до Додатку 3.1. У 2019 році
приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української
мови і літератури 2017, 2018 та 2019 років.
Конкурсний бал розраховується за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,
де
П1 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з
української мови та літератури (за шкалою від 100 до 200 балів);
П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200
балів).
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3.4.2. При прийомі на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або
на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) на
основі ОКР молодшого спеціаліста (крім спеціальностей 051 «Економіка» та
галузі знань 07 «Управління та адміністрування») для здобуття ступеня
бакалавра (магістра медичного спрямування) використовується конкурсний
показник вступника, який визначається як середнє арифметичне значення суми
середнього бала результатів попереднього навчання), що встановлюються за
додатком до документу про здобутий ОКР молодшого спеціаліста та результату
фахового вступного випробування за 5-бальною шкалою:
Конкурсний бал (КБ) = ((ФВВ + СБД)/2) ∙ ПЧК
де
ФВВ – результат фахового вступного випробування (за 5-бальною
шкалою);
СБД – середній бал додатку до диплома (за 5-бальною шкалою);
ПЧК – коефіцієнт першочергового зарахування - 1,05 (для спеціальностей
галузі 22 «Охорона здоров’я»), передбачений Порядком реалізації права на
першочергове зарахування осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше
трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу постанови Кабінету
Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417, 1,00 - в інших випадках.
3.4.2. При розрахунку середнього бала додатка до диплома враховуються
усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик, оцінок за атестацію.
Для визначення середнього бала (за 5-бальною шкалою) додатка до
диплома, що містить оцінки у інших шкалах, застосовується такий порядок
переведення оцінок додатка до диплома та атестації з інших у 5-бальну шкалу:
Оцінка у 100-бальній шкалі
90-100
74-89
60-73
Оцінка за шкалою ECTS
A
B
C
D
E

Оцінка у 5-бальній шкалі
Відмінно (5)
Добре (4)
Задовільно (3)
Оцінка у 5-бальній шкалі
5
4
4
3
3

При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає
приймальна комісія.
3.4.3. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про
здобутий освітній ступінь (ОКР) його середній бал вважається таким, що
відповідає мінімальному можливому значенню.
3.4.4. Складові конкурсного показника (оцінки) визначаються з
округленням до сотої частини бала.
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3.4.5. Мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, з
якими вступник допускається до участі у конкурсі за освітнім ступенем бакалавр
(магістра медичного спрямування) на основі ОКР молодшого спеціаліста,
дорівнює 3 балам, крім спеціальностей 051 «Економіка» та галузі знань 07
«Управління та адміністрування», де він становить 100 балів.
3.4.6. Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра
медичного спрямування) на основі ОКР молодшого спеціаліста, на ту саму або
споріднену в межах галузі знань спеціальність, в якості вступного випробування
зараховуються результати атестаційного іспиту (або результат захисту
кваліфікаційної роботи за відсутністю оцінки атестаційного іспиту)
попереднього навчання.
3.4.7. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з
конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути
зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію.
3.4.8 Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено
балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також
особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до
участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не
допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
3.4.9. Апеляції на результати вступних випробувань подаються в день
проведення усного іспиту або не пізніше наступного робочого дня після
оголошення оцінки з письмового вступного іспиту і розглядаються апеляційною
комісією не пізніше наступного робочого дня після їх подання. Порядок подання
і розгляду апеляцій (Додаток 8.2 до цих Правил) та склад апеляційних комісій
затверджуються наказом ректора.
3.4.10. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших
конкурсних показників вносяться до Єдиної бази.
3.5. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
3.5.1. Рейтинговий список вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;
за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.
Якщо встановлені в цьому пункті правила не дозволяють визначити
послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія СумДУ
надає переважне право в переліченій послідовності наступним особам:
- які мають більш високий середній бал за документом про здобутий
освітньо-кваліфікаційний рівень;
- які брали активну участь в громадському житті СумДУ, мали високі
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досягнення у творчих конкурсах та спорті;
- які мають більший стаж роботи;
- військовослужбовці, звільнені в запас у 2018 році;
- з малозабезпечених родин, що підтверджується відповідними
документами.
У випадках рівних вищезазначених умов у абітурієнтів приймальна комісія
може враховувати інші обставини.
3.6. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі
3.6.1. Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі при
вступі для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка» та
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі ОКР молодшого
спеціаліста є участь у конкурсному відборі за іспитами.
3.6.2. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість
зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів не
менше ніж встановлений СумДУ мінімальний рівень допускаються до участі в
конкурсному відборі на навчання за спеціальностями 051 «Економіка» та галузі
знань 07 «Управління та адміністрування» на основі ОКР молодшого
спеціаліста:
особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності,
учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у
тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців
строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про
проходження військової служби громадянами України;
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами
вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання
2017 - 2019 років з української мови та літератури.
3.6.3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість
зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів не
менше ніж встановлений СумДУ мінімальний рівень допускаються до участі в
конкурсному відборі:
особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі
оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в
зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих
(спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої
освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації №
086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від
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29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому
незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання
та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря
регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і
печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу
з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі
оцінювання якості освіти).
Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних
іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2017 - 2019 років
з української мови та літератури.
3.6.4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість
зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне
оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та в разі отримання кількості
балів не менше ніж встановлений СумДУ мінімальний рівень допускаються до
участі в конкурсному відборі:
особи, які в 2019 році не брали участі в основній чи додатковій сесіях
зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури через
наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку
захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від
29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції
України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної
комісії СумДУ одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від
29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому
незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання
та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).
Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступного
іспиту з української мови та літератури з якого не брали участі в основній чи
додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року.
3.7. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
3.7.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у
конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після
прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування
відповідно до строку, визначеного у п. 3.2 цих Правил або відповідно до них,
зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та
регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній
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(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими
Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії СумДУ. Подані
оригінали документів зберігаються у СумДУ протягом усього періоду навчання.
Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування,
змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє
приймальній (відбірковій) комісії СумДУ свідоцтво про державну реєстрацію
акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі
документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази.
Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати
власну заяву, роздруковану приймальною (відбірковою) комісією.
3.7.2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або
регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у п. 3.2 цих Правил
або відповідно до них, не виконали вимог для зарахування на місця державного
або регіонального замовлення (крім випадків визначених у п. 3.8), втрачають
право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним
та регіональним замовленням.
3.7.3. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або
регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у п. 3.2 цих Правил
або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця державного
або регіонального замовлення, підлягають зарахуванню.
3.8. Коригування списку рекомендованих до зарахування, наказ на
зарахування та додатковий конкурс
3.8.1. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після
виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра (магістра
медичного спрямування) на основі ОКР молодшого спеціаліста вимог для
зарахування на навчання відповідно до пп. 3.7.1 цих Правил з урахуванням їх
черговості в рейтинговому списку вступників.
3.8.2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам,
які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення,
передбачених пп. 3.7.1 цих Правил.
3.8.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за
рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою
вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у
конкурсі відповідно до вимог цих Правил.
3.8.4. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до
пп. 3.7.1 цих Правил.
Договір про надання освітніх послуг між СумДУ та фізичною
(юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі
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якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про
зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання
здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
3.8.5. Накази про зарахування на навчання видаються ректором СумДУ на
підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з
додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на
інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному веб-сайті СумДУ
(http://sumdu.edu.ua) у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в п. 3.2
цих Правил або відповідно до них.
3.8.6. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути
скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника,
передбачених пп. 1.3.5.
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ
про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до СумДУ за
власним бажанням, відраховані із СумДУ за власним бажанням, у зв’язку з чим
таким особам повертаються подані ними документи, не пізніше наступного дня
після подання заяви про відрахування.
3.8.6. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом
10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в
частині, що стосується цієї особи.
3.8.7. При оновленні списків рекомендованих до зарахування на ступінь
бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від конкурсного бала
рекомендації для зарахування надаються вступникам, зазначеним у пп. 2.5.8 цих
Правил, якщо вони допущені до конкурсного відбору.
3.8.8. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пп. 3.8.2 та 3.8.6
місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали
участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому
конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали
заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі в конкурсі.
Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому
накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до
18.00 години 19 вересня.
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Додаток 3.1
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
Денна форма навчання (прийом на 2(3) курс з нормативним терміном навчання за освітнім ступенем бакалавра)
Споріднені спеціальності в межах галузі знань /
Інші спеціальності ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста*

Спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Спеціальності галузі знань 22 Охорона здоров’я
Інші спеціальності

229
229
229

Громадське здоров'я
Громадське здоров'я
Громадське здоров'я

051
051

Економіка
Економіка

051

Економіка

071
071

Облік і оподаткування
Облік і оподаткування

ВСЬОГО:
бізнес аналітика;
економічна кібернетика
економічна кібернетика;
бізнес аналітика
ВСЬОГО:
облік і аудит

071

облік і оподаткування

облік і аудит

072
072

Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування

ВСЬОГО:

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Фахове випробування

Курс

Фаховий іспит
Фаховий іспит

2 Курс
2 Курс

Українська мова та література***;
Фаховий іспит
Українська мова та література;
Фаховий іспит

2(3) Курс

Українська мова та література;
Фаховий іспит
Українська мова та література;
Фаховий іспит

2(3) Курс

Медичний інститут
ВСЬОГО:
Громадське здоров'я
Громадське здоров'я

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»
Спеціальності галузі знань 05 Соціальні та поведінкові
науки
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування

на 2 курс
на 3 курс

Інші спеціальності

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Інші спеціальності

292
292

Міжнародні економічні відносини
Міжнародні економічні відносини

Інші спеціальності

081
081

Право
Право

банківська справа
державні та місцеві фінанси
фінанси
банківська справа
державні та місцеві фінанси
фінанси

на 2 курс
на 3 курс
ВСЬОГО:
на 3 курс міжнародний бізнес
на 2 курс міжнародні економічні відносини,
міжнародний бізнес

2(3) Курс

2(3) Курс

Українська мова та література;
Фаховий іспит

2(3) Курс

Українська мова та література;
Фаховий іспит

2(3) Курс

Фаховий іспит
Фаховий іспит

3 Курс
2 Курс

Фаховий іспит

2 курс

Українська мова та література;
Фаховий іспит
Українська мова та література;
Фаховий іспит

2(3) Курс

Українська мова та література;
Фаховий іспит
Українська мова та література;
Фаховий іспит

2(3) Курс

Навчально-науковий інститут Права
ВСЬОГО:
на 2 курс право

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
Спеціальності галузі знань 05 Соціальні та поведінкові
науки
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування
Інші спеціальності

051
051

Економіка
Економіка

ВСЬОГО:
економіка і бізнес

051

Економіка

економіка і бізнес

072
072

Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування

ВСЬОГО:
фінанси та облік в підприємництві

072

Фінанси, банківська справа та страхування

фінанси та облік в підприємництві

2(3) Курс

2(3) Курс

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування та спеціальність 051 «Економіка»
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування

073
073

Менеджмент
менеджмент

ВСЬОГО:
менеджмент

073

менеджмент

менеджмент

075
075

Маркетинг
Маркетинг

ВСЬОГО:
маркетинг

075

Маркетинг

на 2 курс

076
076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ВСЬОГО:
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
на 2 курс електронний бізнес, фінанси та
комунікації
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
на 2 курс електронний бізнес, фінанси та
комунікації
Публічне управління та адміністрування
ВСЬОГО:
Публічне управління та адміністрування
публічне управління та адміністрування

Інші спеціальності

076

Інші спеціальності

281
281

маркетинг

Українська мова та література;
Фаховий іспит
Українська мова та література;
Фаховий іспит

2(3) Курс

Українська мова та література;
Фаховий іспит
Українська мова та література;
Фаховий іспит

2(3) Курс

Українська мова та література;
Фаховий іспит

2(3) Курс

Українська мова та література;
Фаховий іспит

2(3) Курс

Фаховий іспит

2(3) Курс

Фаховий іспит
Фаховий іспит

2(3) Курс
2 Курс

Фаховий іспит

2 Курс

Фаховий іспит
Фаховий іспит

2 Курс
2 Курс

Фаховий іспит
Фаховий іспит

2(3) Курс
2 Курс

Фаховий іспит

2 Курс

2(3) Курс

2 Курс

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
028
028
028
053
053
061
061
061
231
231
231
035.041
035.041

Спеціальності галузі знань 02 Культура і мистецтво
Інші спеціальності
Інші спеціальності
Спеціальність 061 Журналістика
Інші спеціальності
Спеціальності галузі знань 23 Соціальна робота
Інші спеціальності
Інші спеціальності

Менеджмент соціокультурної діяльності
Менеджмент соціокультурної діяльності
Менеджмент соціокультурної діяльності
Психологія
Психологія
Журналістика
Журналістика
Журналістика
Соціальна робота
Соціальна робота
Соціальна робота
Філологія
Філологія

ВСЬОГО:
менеджмент соціокультурної діяльності
менеджмент соціокультурної діяльності
ВСЬОГО:
психологія
ВСЬОГО:
журналістика; реклама і зв’язки з громадськістю
журналістика; реклама і зв’язки з громадськістю
ВСЬОГО:
соціальна робота
соціальна робота
ВСЬОГО:
германські мови та літератури (переклад включно),
перша - англійська

Денна форма навчання (прийом на 1 курс зі скороченим терміном навчання (скорочений на 1(2) роки) за освітнім ступенем бакалавра)
Споріднені спеціальності в межах галузі
знань / Інші спеціальності ОС молодшого
бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста*

Спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Код

Назва

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

017
017

Фізична культура і спорт
Фізична культура і спорт

ВСЬОГО:
скор. на 1 рік фізична культура і спорт

Інші спеціальності

017

Фізична культура і спорт

скор. на 1 рік фізична культура і спорт

Фахове випробування

Обсяг
держаКурс вного
замовлення**

Медичний інститут

12

Фаховий іспит (оцінювання
фізичних здібностей)
Фаховий іспит (оцінювання
фізичних здібностей)

1 Курс
1 Курс

Спеціальності 223 Медсестринство та
224 Технології медичної діагностики та лікування
Спеціальності галузі знань 22 Охорона здоров’я
Інші спеціальності

227
227

Фізична терапія, ерготерапія
Фізична терапія, ерготерапія

ВСЬОГО:
скор. на 1 рік фізична терапія

Фаховий іспит

1 Курс

229
229
229

Громадське здоров'я
Громадське здоров'я
Громадське здоров'я

ВСЬОГО:
скор. на 1 рік громадське здоров'я
скор. на 1 рік громадське здоров'я

Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс

051
051

Економіка
Економіка

051

Економіка

071
071

Облік і оподаткування
Облік і оподаткування

ВСЬОГО:
скор. на 1 рік бізнес аналітика;
економічна кібернетика
скор. на 1 рік бізнес аналітика;
економічна кібернетика
ВСЬОГО:
скор. на 1 рік облік і аудит

071

облік і оподаткування

скор. на 1 рік облік і аудит

072
072

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»
Спеціальності галузі знань 05 Соціальні та
поведінкові науки
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 29 Міжнародні
відносини
Інші спеціальності

292
292

Фінанси, банківська справа та страхування ВСЬОГО:
Фінанси, банківська справа та страхування
скор. на 1 рік
скор. на 1 рік
Фінанси, банківська справа та страхування
скор. на 1 рік
скор. на 1 рік
Міжнародні економічні відносини
ВСЬОГО:
Міжнародні економічні відносини
скор. на 1 рік

292

Міжнародні економічні відносини

Спеціальності галузі знань 08 Право

081
081

Право
Право

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування
Інші спеціальності

072

банківська справа
державні та місцеві фінанси
банківська справа
державні та місцеві фінанси

Українська мова та література***; 1 Курс
Фаховий іспит
Українська мова та література; 1 Курс
Фаховий іспит
Українська мова та література;
Фаховий іспит
Українська мова та література;
Фаховий іспит

1 Курс

Українська мова та література;
Фаховий іспит
Українська мова та література;
Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Українська мова та література;
Фаховий іспит
Українська мова та література;
Фаховий іспит

1 Курс

Українська мова та література;
Фаховий іспит
Українська мова та література;
Фаховий іспит

1 Курс

міжнародні економічні відносини,
міжнародний бізнес
скор. на 1 рік міжнародні економічні відносини,
міжнародний бізнес

1 Курс

1 Курс

Навчально-науковий інститут Права
ВСЬОГО:
скор. на 2 роки право

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
Спеціальності галузі знань 05 Соціальні та
поведінкові науки
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування та спеціальність 051 «Економіка»
Інші спеціальності

051
051

Економіка
Економіка

ВСЬОГО:
скор. на 1 рік економіка і бізнес

051

Економіка

скор. на 1 рік економіка і бізнес

072
072

Фінанси, банківська справа та страхування ВСЬОГО:
Фінанси, банківська справа та страхування
скор. на 1 рік фінанси та облік в підприємництві

072

Фінанси, банківська справа та страхування

скор. на 1 рік фінанси та облік в підприємництві

073
073

менеджмент
менеджмент

ВСЬОГО:
скор. на 1 рік менеджмент

073

менеджмент

скор. на 1 рік менеджмент

075
075

Маркетинг
Маркетинг

ВСЬОГО:
скор. на 1 рік маркетинг

075

Маркетинг

скор. на 1 рік маркетинг

13

1 Курс

1 Курс

Українська мова та література;
Фаховий іспит
Українська мова та література;
Фаховий іспит

1 Курс

Українська мова та література;
Фаховий іспит
Українська мова та література;
Фаховий іспит

1 Курс

1 Курс

1 Курс

076

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування

076

Інші спеціальності

076

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Інші спеціальності

281
281

Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування

ВСЬОГО:
скор. на 1 рік підприємництво, торгівля та біржова
діяльність;
електронний бізнес, фінанси та комунікації
скор. на 1 рік підприємництво, торгівля та біржова
діяльність;
електронний бізнес, фінанси та комунікації
ВСЬОГО:
скор. на 1 рік публічне управління та адміністрування

Українська мова та література;
Фаховий іспит

1 Курс

Українська мова та література;
Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

електротехнічні системи електроспоживання

Фаховий іспит

1 Курс

електротехнічні системи електроспоживання

Фаховий іспит

1 Курс

комп’ютеризовані системи управління та
робототехніка
комп’ютеризовані системи управління та
робототехніка

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

нанотехнології та біомедичні системи

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Факультет електроніки та інформаційних технологій
Інші спеціальності
Спеціальність 113 Прикладна математика
Інші спеціальності
Спеціальності галузі знань 12 Інформаційні
технології
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 12 Інформаційні
технології
Інші спеціальності
Спеціальності галузі знань 14 Електрична
інженерія
Інші спеціальності

014.08
014.08
113
113
113
122
122

Спеціальності галузі знань 15 Автоматизація та
приладобудування
Інші спеціальності
Спеціальності галузі знань 17 Електроніка та
телекомунікації
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 17 Електроніка та
телекомунікації
Інші спеціальності

ВСЬОГО:
скор. на 1 рік середня освіта (фізика)
ВСЬОГО:
скор. на 1 рік прикладна математика
скор. на 1 рік прикладна математика
ВСЬОГО:
інформатика,
інформаційні технології проектування
інформатика,
інформаційні технології проектування
ВСЬОГО:
кібербезпека

122

Комп’ютерні науки

125
125

Кібербезпека
Кібербезпека

125
141

153
153

Кібербезпека
кібербезпека
Електроенергетика, електротехніка та
ВСЬОГО:
електромеханіка
Електроенергетика, електротехніка та
скор. на 1 рік
електромеханіка
Електроенергетика, електротехніка та
скор. на 1 рік
електромеханіка
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані ВСЬОГО:
технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
скор. на 1 рік
технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
скор. на 1 рік
технології
Мікро- та наносистемна техніка
ВСЬОГО:
Мікро- та наносистемна техніка
скор. на 1 рік

153
171
171

Мікро- та наносистемна техніка
Електроніка
Електроніка

171

Електроніка

172
172

Телекомунікації та радіотехніка
Телекомунікації та радіотехніка

скор. на 1 рік нанотехнології та біомедичні системи
ВСЬОГО:
скор. на 2 роки електронні інформаційні системи,
електронні системи та компоненти
скор. на 1 рік електронні інформаційні системи,
електронні системи та компоненти
ВСЬОГО:
скор. на 1 рік мережеві та інтернет-технології

172

Телекомунікації та радіотехніка

скор. на 1 рік мережеві та інтернет-технології

141
141
151

Спеціальності галузі знань 15 Автоматизація та
приладобудування
Інші спеціальності

Середня освіта (фізика)
Середня освіта (фізика)
Прикладна математика
Прикладна математика
Прикладна математика
Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки

151
151

14

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
Спеціальності галузі знань 02 Культура і
мистецтво
Інші спеціальності
Інші спеціальності

028
028

Менеджмент соціокультурної діяльності
Менеджмент соціокультурної діяльності

028 Менеджмент соціокультурної діяльності
035.041 Філологія
035.041 Філологія

ВСЬОГО:
менеджмент соціокультурної діяльності
менеджмент соціокультурної діяльності
ВСЬОГО:
скор. на 1 рік германські мови та літератури (переклад
включно), перша - англійська
ВСЬОГО:
скор. на 1 рік психологія
ВСЬОГО:
скор. на 1 рік журналістика;
реклама і зв’язки з громадськістю
скор. на 1 рік журналістика;
реклама і зв’язки з громадськістю
ВСЬОГО:
соціальна робота
скор. на 1 рік соціальна робота

Спеціальність 061 Журналістика

053
053
061
061

Психологія
Психологія
Журналістика
Журналістика

Інші спеціальності

061

Журналістика

Спеціальності галузі знань 23 Соціальна робота
Інші спеціальності

231
231
231

Соціальна робота
Соціальна робота
Соціальна робота

Спеціальності галузі знань 10 Природничі науки

101
101

Екологія
Екологія

Інші спеціальності

101

Екологія

Спеціальності галузі знань 13 Механічна інженерія

131
131

Прикладна механіка
Прикладна механіка

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

Спеціальності галузі знань 13 Механічна інженерія

132
132
132
133
133

Матеріалознавство
Матеріалознавство
Матеріалознавство
Галузеве машинобудування
Галузеве машинобудування

Інші спеціальності

133

Галузеве машинобудування

142
142

Енергетичне машинобудування
Енергетичне машинобудування

142

Енергетичне машинобудування

144
144

Теплоенергетика
Теплоенергетика

ВСЬОГО:
скор. на 1 рік екологія та охорона навколишнього
середовища
скор. на 1 рік екологія та охорона навколишнього
середовища
ВСЬОГО:
комп’ютерний інжиніринг в механіці
гідравлічні машини, гідроприводи та гідро пневмоавтоматика
технології машинобудування
комп’ютерний інжиніринг в механіці
гідравлічні машини, гідроприводи та гідро пневмоавтоматика
технології машинобудування
ВСЬОГО:
скор. на 1 рік Прикладне матеріалознавство
скор. на 1 рік Прикладне матеріалознавство
ВСЬОГО:
комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв;
обладнання нафто- та газопереробних виробництв;
металорізальні верстати та системи
комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв;
обладнання нафто- та газопереробних виробництв;
металорізальні верстати та системи
ВСЬОГО:
компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка;
холодильні машини і установки
компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка;
холодильні машини і установки
ВСЬОГО:
енергетичний менеджмент

144

Теплоенергетика

енергетичний менеджмент

Інші спеціальності

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс
1 Курс
1 Курс
1 Курс
1 Курс

Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

Спеціальності галузі знань 13 Механічна інженерія
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 14 Електрична
інженерія
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 14 Електрична
інженерія
Інші спеціальності

15

183
Спеціальності галузі знань 18 Виробництво та
технології
Інші спеціальності

183
183

Технології захисту навколишнього
середовища
Технології захисту навколишнього
середовища
Технології захисту навколишнього
середовища

ВСЬОГО:
скор. на 1 рік технології захисту навколишнього
середовища
скор. на 1 рік технології захисту навколишнього
середовища

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Денна форма навчання (прийом на 2 курс з нормативним строком навчання за освітнім ступенем магістра)
Споріднені спеціальності в межах галузі
знань / Інші спеціальності ОС молодшого
бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста*

Спеціальності ОС магістра медичного
спрямування
Код

Спеціальності галузі знань 22 Охорона здоров’я
Інші спеціальності
Спеціальності галузі знань 22 Охорона здоров’я
Інші спеціальності

221
221
221
228
228
228

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Фахове випробування

Курс

Фаховий іспит
Фаховий іспит

2 Курс
2 Курс

Фаховий іспит
Фаховий іспит

2 Курс
2 Курс

Назва
Стоматологія
Стоматологія
Стоматологія
Педіатрія
Педіатрія
Педіатрія

ВСЬОГО:
стоматологія
стоматологія
ВСЬОГО:
педіатрія
педіатрія

Денна форма навчання (прийом на 1 курс зі скороченим терміном навчання (скорочений на 1 рік) за освітнім ступенем магістра)
Споріднені спеціальності в межах галузі
знань / Інші спеціальності ОС молодшого
бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста*

Спеціальності ОС магістра медичного
спрямування
Код

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Назва

Фахове випробування

Обсяг
держаКурс вного
замовлення**

Медичний інститут
Спеціальності галузі знань 22 Охорона здоров’я
Інші спеціальності

221
221
221

ВСЬОГО:

Стоматологія
Стоматологія
Стоматологія

стоматологія
стоматологія

Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс

Заочна форма навчання (прийом на 2(3) курс з нормативним терміном навчання)
Споріднені спеціальності в межах галузі
знань / Інші спеціальності ОС молодшого
бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста*

Спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код

Споріднені та інші спеціальності

Споріднені та інші спеціальності
Споріднені та інші спеціальності

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Фахове випробування

Курс

Українська мова та література***;
Фаховий іспит

3 Курс

Фаховий іспит

3 Курс

Українська мова та література;
Фаховий іспит

3 Курс

Назва

051
051

Економіка
Економіка

ВСЬОГО:
економіка і бізнес

061
061
071
071

Журналістика
Журналістика
Облік і оподаткування
Облік і оподаткування

ВСЬОГО:
журналістика
ВСЬОГО:
облік і аудит

16

072

Фінанси, банківська справа та
страхування
Фінанси, банківська справа та
страхування

ВСЬОГО:

Споріднені та інші спеціальності

072

Споріднені та інші спеціальності

073
073

Менеджмент
Менеджмент

фінанси та облік в підприємництві;
банківська справа;
фінанси
ВСЬОГО:
менеджмент

Споріднені та інші спеціальності

075
075

Маркетинг
Маркетинг

ВСЬОГО:
маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Право
Право
Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки

ВСЬОГО:

Споріднені та інші спеціальності

076

Споріднені та інші спеціальності

081
081
122

Споріднені та інші спеціальності

Споріднені та інші спеціальності

131
131

Прикладна механіка
Прикладна механіка

Споріднені та інші спеціальності

133
133

Галузеве машинобудування
Галузеве машинобудування

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
Енергетичне машинобудування
Енергетичне машинобудування

Споріднені та інші спеціальності

141

Споріднені та інші спеціальності

142
142

Споріднені та інші спеціальності

144
144
151

Споріднені та інші спеціальності

151

Споріднені та інші спеціальності

171
171
183

Споріднені та інші спеціальності

183
281

Інші спеціальності

281

Теплоенергетика
Теплоенергетика
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Електроніка
Електроніка
Технології захисту навколишнього
середовища
Технології захисту навколишнього
середовища
Публічне управління та
адміністрування
Публічне управління та адміністрування

підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ВСЬОГО:
право
ВСЬОГО:
інформатика;
інформаційні технології проектування
ВСЬОГО:
гідравлічні машини, гідроприводи та гідро пневмоавтоматика;
технології машинобудування
ВСЬОГО:
комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв;
металорізальні верстати та системи
ВСЬОГО:
електротехнічні системи електроспоживання
ВСЬОГО:
холодильні машини і установки; компресори,
пневмоагрегати та вакуумна техніка
ВСЬОГО:
енергетичний менеджмент
ВСЬОГО:
комп’ютеризовані системи управління та робототехніка
ВСЬОГО:
електронні інформаційні системи,
електронні системи та компоненти
ВСЬОГО:
технології захисту навколишнього середовища

Українська мова та література;
Фаховий іспит

3 Курс

Українська мова та література;
Фаховий іспит

3 Курс

Українська мова та література;
Фаховий іспит

2(3) Курс

Українська мова та література;
Фаховий іспит

3 Курс

Фаховий іспит

3 Курс

Фаховий іспит

3 Курс

Фаховий іспит

3 Курс

Фаховий іспит

3 Курс

Фаховий іспит

3 Курс

Фаховий іспит

3 Курс

Фаховий іспит

3 Курс

Фаховий іспит

3 Курс

Фаховий іспит

2(3) Курс

Фаховий іспит

3 Курс

Фаховий іспит

2 Курс

ВСЬОГО:
публічне управління та адміністрування

17

Заочна форма навчання (прийом на 1 курс зі скороченим (на 2 роки) терміном навчання)
Споріднені спеціальності в межах галузі
знань / Інші спеціальності ОС молодшого
бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста*

Спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

Назва

Фахове випробування

Обсяг
держаКурс вного
замовлення**

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання
Спеціальності галузі знань 05 Соціальні та
поведінкові науки
Інші спеціальності

Спеціальність 061 Журналістика
Інші спеціальності
Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування та спеціальність 051 «Економіка»
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування
Інші спеціальності
Спеціальності галузі знань 08 Право
Інші спеціальності
Спеціальності галузі знань 12 Інформаційні
технології
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 13 Механічна інженерія

051
051

Економіка
Економіка

ВСЬОГО:
економіка і бізнес

051

Економіка

економіка і бізнес

061
061
061
071
071

Журналістика
Журналістика
Журналістика
Облік і оподаткування
Облік і оподаткування

ВСЬОГО:
журналістика
журналістика
ВСЬОГО:
облік і аудит

071

Облік і оподаткування

облік і аудит

072
072

Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073
073

Менеджмент
Менеджмент

ВСЬОГО:
фінанси та облік в підприємництві;
банківська справа; фінанси
фінанси та облік в підприємництві;
банківська справа; фінанси
ВСЬОГО:
менеджмент

073

Менеджмент

менеджмент

075
075

Маркетинг
Маркетинг

ВСЬОГО:
скор. на 2 роки маркетинг

075

Маркетинг

скор. на 1 рік

076
076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ВСЬОГО:
підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081
081
081
122
122

Право
Право
Право
Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки

122

Комп’ютерні науки

131
131

Прикладна механіка
Прикладна механіка

ВСЬОГО:
право
право
ВСЬОГО:
інформатика;
інформаційні технології проектування
інформатика;
інформаційні технології проектування
ВСЬОГО:
гідравлічні машини, гідроприводи та гідро

18

Українська мова та література; 1 Курс
Фаховий іспит
Українська мова та література; 1 Курс
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс

Українська мова та література; 1 Курс
Фаховий іспит
Українська мова та література; 1 Курс
Фаховий іспит

маркетинг

Українська мова та література; 1 Курс
Фаховий іспит
Українська мова та література; 1 Курс
Фаховий іспит
Українська мова та література; 1 Курс
Фаховий іспит
Українська мова та література; 1 Курс
Фаховий іспит
Українська мова та література; 1 Курс
Фаховий іспит
Українська мова та література; 1 Курс
Фаховий іспит
Українська мова та література; 1 Курс
Фаховий іспит
Українська мова та література; 1 Курс
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

Спеціальності галузі знань 13 Механічна інженерія

133
133

Галузеве машинобудування
Галузеве машинобудування

Інші спеціальності

133

Галузеве машинобудування

141

Спеціальності галузі знань 14 Електрична інженерія

141
141
142
142

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Енергетичне машинобудування
Енергетичне машинобудування

Інші спеціальності

142

Енергетичне машинобудування

Спеціальності галузі знань 14 Електрична інженерія
Інші спеціальності

144
144
144
151

171
171

Теплоенергетика
Теплоенергетика
Теплоенергетика
Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані
технології
Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані
технології
Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані
технології
Електроніка
Електроніка

171

Електроніка

183
183

Технології захисту навколишнього середовища
Технології захисту навколишнього середовища

183
281
281

Технології захисту навколишнього середовища
Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Спеціальності галузі знань 14 Електрична інженерія
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 15 Автоматизація та
приладобудування
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 17 Електроніка та
телекомунікації
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 18 Виробництво та
технології
Інші спеціальності
Спеціальності галузі знань 28 Публічне управління
та адміністрування
Інші спеціальності

151
151

пневмоавтоматика; технології машинобудування
гідравлічні машини, гідроприводи та гідро
пневмоавтоматика; технології машинобудування
ВСЬОГО:
комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних
виробництв; металорізальні верстати та системи
комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних
виробництв; металорізальні верстати та системи
ВСЬОГО:

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

електротехнічні системи електроспоживання
електротехнічні системи електроспоживання
ВСЬОГО:
холодильні машини і установки;
компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
холодильні машини і установки;
компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
ВСЬОГО:
енергетичний менеджмент
енергетичний менеджмент
ВСЬОГО:

Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс

комп’ютеризовані системи управління та
робототехніка
комп’ютеризовані системи управління та
робототехніка
ВСЬОГО:
скор. на 2 роки електронні інформаційні системи,
електронні системи та компоненти
скор. на 1 рік електронні інформаційні системи,
електронні системи та компоненти
ВСЬОГО:
технології захисту навколишнього середовища

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

технології захисту навколишнього середовища
ВСЬОГО:
скор. на 1 рік публічне управління та
адміністрування
скор. на 1 рік публічне управління та
адміністрування

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

Фаховий іспит

1 Курс

* Таблиця відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (Перелік – 3) Переліку
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015) затверджена наказом МОН України від 06 листопада 2015 року №1151
** Обсяг державного замовлення оприлюднюється після отримання необхідної інформації від МОН України
*** Результат зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови та літератури
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