Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули ОКР молодшого
спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ступеня молодшого бакалавра
Денна форма здобуття освіти (прийом на 2(3) курс з нормативним терміном навчання за ступенем бакалавра(магістра медичного спрямування))
Споріднені спеціальності ОКР молодшого
спеціаліста, ОПС фахового молодшого
бакалавра, ступеня молодшого бакалавра 1)
Спеціальності галузі знань 05 Соціальні та поведінкові
науки та інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування та інші спеціальності

Споріднені та інші спеціальності

Споріднені та інші спеціальності

Спеціальності галузі знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальності галузі знань 02 Культура і мистецтво та
інші спеціальності
Спеціальності галузі знань 05 Соціальні та поведінкові
науки та інші спеціальності
Спеціальність 061 Журналістика та інші спеціальності
Спеціальності галузі знань 23 Соціальна робота та інші
спеціальності
Споріднені та інші спеціальності

Спеціальності ступеня бакалавра (магістра)
Спеціалізація
(код та назва)
(освітня програма (ОП))
(може повторювати назву спеціальності)
Код
Назва
Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту
051

Економіка

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073
075

Менеджмент
Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

281
292

Публічне управління та адміністрування
Міжнародні економічні відносини

економічна кібернетика та бізнес аналітика
економіка і бізнес
облік і аудит
банківська справа
державні та місцеві фінанси
фінанси та облік в підприємництві
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова діяльність
електронний бізнес, фінанси та комунікації
публічне управління та адміністрування
міжнародні економічні відносини

032

Історія та археологія

історія

081

Право

право

293

Міжнародне право

міжнародне право

221

Стоматологія

стоматологія

228

Педіатрія

педіатрія

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

менеджмент соціокультурної діяльності

053

Психологія

психологія

061

Журналістика

журналістика; реклама і зв’язки з громадськістю

231

Соціальна робота

соціальна робота

Навчально-науковий інститут Права

Медичний інститут

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

035.041 Філологія

германські мови та літератури (переклад включно),
перша - англійська

Вступні випробування

Курс

1) Українська мова і література;
2) Математика або Історія
України, або Іноземна мова, або
Біологія, або Географія, або
Фізика, або Хімія 2);
3) Фаховий іспит

2 Курс

1) Українська мова і література;
2) Математика або Історія
України, або Іноземна мова;
3) Фаховий іспит

2 курс

1) Українська мова;
2) Математика або Фізика, або
Біологія, або Хімія;
3) Фаховий іспит

2 курс

1) Українська мова і література;
2) Математика або Історія
України, або Іноземна мова, або
Біологія, або Географія, або
Фізика, або Хімія;
3) Фаховий іспит

2*(3) Курс

2 Курс

1) Таблиця відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за ОКР 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
2) Результат зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту
* Курс навчання для прийому за неспорідненими спеціальностями відповідної галузі знань здобутого ступеня вищої освіти
** Перелік акредитованих та неакредитованих ОП з відомостями (сертифікатами) про акредитацію розміщено в Додатку 1.1 та за посиланням - https://registry.edbo.gov.ua/university/168/study-programs/
*** Вартість навчання встановлюється з урахуванням індексу інфляції в поточному році та розміщено за посиланням – https://vstup.sumdu.edu.ua/images/zagalne/vartist_1k_pzso.pdf

Денна форма здобуття освіти (прийом на 1 курс зі скороченим терміном навчання (скорочений на 1(2) роки) за ступенем бакалавра)
Споріднені спеціальності ОКР молодшого
спеціаліста, ОПС фахового молодшого
бакалавра, ОС молодшого бакалавра

Спеціальності ступеня бакалавра
(код та назва)
Код

Назва

Спеціалізація
(освітня програма (ОП))
(може повторювати назву
спеціальності)

Скорочений
термін
навчання

Медичний інститут

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

017

Фізична культура і спорт

скор. на 1 рік*

фізична культура і спорт

Спеціальності 223 Медсестринство та
224 Технології медичної діагностики та лікування

227

Фізична терапія, ерготерапія

скор. на 1 рік

фізична терапія

229
223

Громадське здоров'я
Медсестринство

скор. на 1 рік*
скор. на 2 роки*

громадське здоров'я
екстрена медицина

051

Економіка

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073
075

Спеціальності галузі знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальності галузі знань 05 Соціальні та
поведінкові науки

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування

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

Менеджмент

скор. на 1 рік*
скор. на 1 рік*
скор. на 1 рік*
скор. на 1 рік*

банківська справа
державні та місцеві фінанси
фінанси та облік в підприємництві
менеджмент

1 Курс
1 Курс
1 Курс
1 Курс

Маркетинг

скор. на 1 рік*

маркетинг

скор. на 1 рік*

292

Міжнародні економічні відносини

скор. на 1 рік*

міжнародні економічні відносини

Спеціальності галузі знань 08 Право

081

Спеціальності галузі знань 15 Автоматизація та
приладобудування

скор. на 1 рік*
скор. на 1 рік*

Навчально-науковий інститут Права
Право

скор. на 2 роки

право

Факультет електроніки та інформаційних технологій

014.08 Середня освіта (фізика)
113

Прикладна математика

113

Прикладна математика

122

Комп’ютерні науки

125

Кібербезпека
Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
Мікро- та наносистемна техніка

151
153

1 Курс
1 Курс

1 Курс

Публічне управління та адміністрування

141

1 Курс

облік і аудит

281

Спеціальності галузі знань 14 Електрична
інженерія

1) Українська мова;
2) Математика;
3) Фаховий іспит

скор. на 1 рік*

Інші спеціальності
Спеціальності галузі знань 29 Міжнародні
відносини

Спеціальності галузі знань 12 Інформаційні
технології

1 Курс

скор. на 1 рік*

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Спеціальність 113 Прикладна математика

1) Українська мова;
2) Математика; 3) Фаховий іспит

економічна кібернетика та бізнес
аналітика
економіка і бізнес

скор. на 1 рік*

076

Інші спеціальності

Курс

Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту

підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
електронний бізнес, фінанси та
комунікації
публічне управління та адміністрування

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування

Вступні випробування

1 Курс
1 Курс

1) Українська мова і література;
2) Математика;
3) Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс
1 Курс
1 Курс
1 Курс

1) Українська мова і література;
2) Історія України;
3) Фаховий іспит

скор. на 1(2) роки* середня освіта (фізика)
наука про дані та моделювання складних
скор. на 1 рік*
систем
скор. на 2 роки
прикладна математика
інформатика,
1) Українська мова;
скор. на 1*(2) роки
інформаційні технології проектування
2) Математика;
скор. на 1(2) роки* кібербезпека
3) Фаховий іспит
електротехнічні системи
скор. на 1 рік*
електроспоживання
комп’ютеризовані системи управління та
скор. на 1 рік*
робототехніка
скор. на 1 рік*
нанотехнології та біомедичні системи

1 Курс

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

Обсяг
державного
замовлення2)

Споріднені спеціальності ОКР молодшого
спеціаліста, ОПС фахового молодшого
бакалавра, ОС молодшого бакалавра
Спеціальності галузі знань 17 Електроніка та
телекомунікації
Спеціальності галузі знань 02 Культура і
мистецтво
Інші спеціальності

Спеціальності ступеня бакалавра
(код та назва)
Код
172

Телекомунікації та радіотехніка

скор. на 1 рік*

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

скор. на 1*(2) роки менеджмент соціокультурної діяльності
скор. на 1 рік

Психологія

скор. на 1 рік*

психологія

061

Журналістика

скор. на 1 рік*

231

Соціальна робота

скор. на 1 рік*

101

Екологія

скор. на 1 рік*

102

Хімія

131

Прикладна механіка

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

142

Енергетичне машинобудування

144

Теплоенергетика

скор. на 1*(2) роки енергетичний менеджмент

183

Технології захисту навколишнього
середовища

скор. на 1 рік*

035.041 Філологія

Спеціальності галузі знань 23 Соціальна робота

Спеціальності галузі знань 14 – Електрична
інженерія
Спеціальності галузей знань 13 –Механічна
інженерія, 14 – Електрична інженерія,
15 - Автоматизація та приладобудування,
17 - Електроніка та телекомунікації та галузі знань
19 – Архітектура та будівництво
Спеціальності галузі знань 18 Виробництво та
технології

журналістика;
реклама і зв’язки з громадськістю
соціальна робота

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

1 Курс
1 Курс
1) Українська мова і література;
2) Історія України;
3) Фаховий іспит

екологія та охорона навколишнього
середовища
скор. на 1 рік*
прикладна хімія
скор. на 1*(2) роки комп’ютерний інжиніринг в механіці
гідравлічні машини, гідроприводи та гідро
скор. на 1*(2) роки
пневмоавтоматика
скор. на 1*(2) роки технології машинобудування
скор. на 1 рік*
прикладне матеріалознавство
комп’ютерний інжиніринг обладнання
хімічних виробництв; обладнання нафто- 1) Українська мова;
скор. на 1*(2) роки
2) Математика;
та газопереробних виробництв;
3) Фаховий іспит
металорізальні верстати та системи
компресори, пневмоагрегати та вакуумна
скор. на 1(2) роки*
техніка; холодильні машини і установки

технології захисту навколишнього
середовища

Курс

Обсяг
державного
замовлення2)

1 Курс

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

германські мови та літератури (переклад
включно), перша - англійська

Спеціальність 061 Журналістика

Вступні випробування

електронні інформаційні системи,
електронні системи та компоненти
мережеві та інтернет-технології

Електроніка

053

Спеціальності галузі знань 13 Механічна інженерія

скор. на 1*(2) роки

Спеціалізація
(освітня програма (ОП))
(може повторювати назву
спеціальності)

171

Спеціальності галузі знань 05 Соціальні та
поведінкові науки

Спеціальності галузі знань 10 Природничі науки

Назва

Скорочений
термін
навчання

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

1 Курс

1 Курс

1) Таблиця відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за ОКР 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
2) Обсяг державного замовлення оприлюднюється після отримання необхідної інформації від МОН України
* Термін навчання для прийому за неспорідненими спеціальностями відповідної галузі знань здобутого ступеня вищої освіти
** Перелік акредитованих та неакредитованих ОП з відомостями (сертифікатами) про акредитацію розміщено в Додатку 1.1 та за посиланням - https://registry.edbo.gov.ua/university/168/study-programs/
*** Вартість навчання встановлюється з урахуванням індексу інфляції в поточному році та розміщено за посиланням – https://vstup.sumdu.edu.ua/images/zagalne/vartist_scor_molspec.pdf

Заочна форма здобуття освіти (прийом на 2(3) курс з нормативним терміном навчання)
Споріднені спеціальності ОКР молодшого
спеціаліста, ОПС фахового молодшого
бакалавра, ОС молодшого бакалавра1)

Спеціальності ступеня бакалавра
(код та назва)
Код
Назва

Споріднені та інші спеціальності

017

Фізична культура і спорт

Споріднені та інші спеціальності
Споріднені та інші спеціальності

051
061
071

Економіка**
Журналістика**
Облік і оподаткування**

072
Споріднені та інші спеціальності

073
075
076

Споріднені та інші спеціальності

081

Споріднені та інші спеціальності

101

Споріднені та інші спеціальності

122
131

Споріднені та інші спеціальності

132
133
141

Споріднені та інші спеціальності

142

Спеціалізація (освітня програма(ОП))
(може повторювати назву спеціальності)
фізична культура і спорт

економіка і бізнес
журналістика
облік і аудит
фінанси та облік в підприємництві;
Фінанси, банківська справа та страхування
банківська справа; державні та місцеві фінанси
фінанси та облік в підприємництві;
Фінанси, банківська справа та страхування**
банківська справа; державні та місцеві фінанси
Менеджмент**
менеджмент
Маркетинг
маркетинг
Маркетинг**
маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність** підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право
право
Право**
право
Екологія**
екологія та охорона навколишнього середовища
Комп’ютерні науки
інформатика; інформаційні технології проектування
Комп’ютерні науки**
інформатика; інформаційні технології проектування
гідравлічні машини, гідроприводи та
Прикладна механіка**
гідропневмоавтоматика; технології машинобудування
Матеріалознавство
прикладне матеріалознавство
комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних
Галузеве машинобудування**
виробництв; металорізальні верстати та системи
Електроенергетика, електротехніка та
електротехнічні системи електроспоживання
електромеханіка**
холодильні машини і установки; компресори,
Енергетичне машинобудування**
пневмоагрегати та вакуумна техніка

144

Теплоенергетика**

енергетичний менеджмент

Споріднені та інші спеціальності

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології**

Споріднені та інші спеціальності

171

Електроніка**

комп’ютеризовані системи управління та
робототехніка
електронні інформаційні системи;
електронні системи та компоненти

Споріднені та інші спеціальності

183

Технології захисту навколишнього середовища**

Технології захисту навколишнього середовища

Споріднені та інші спеціальності

231

Соціальна робота

соціальна робота

Інші спеціальності

292

Міжнародні економічні відносини

міжнародні економічні відносини

Вступні випробування
1) Українська мова; 2) Біологія;
3) Фаховий іспит

1) Українська мова і література;
2) Математика або Історія
України, або Іноземна мова, або
Біологія, або Географія, або
Фізика, або Хімія;
3) Фаховий іспит

1) Українська мова;
2) Математика або Історія
України, або Іноземна мова, або
Біологія, або Географія, або
Фізика, або Хімія;
3) Фаховий іспит

Курс
2* Курс
3 Курс
3 Курс
3 Курс
2* Курс
2*(3) Курс
3 Курс
2* Курс
2*(3) Курс
3 Курс
3 Курс
3 Курс
3 Курс
2* Курс
2*(3) Курс
2*(3) Курс
2 Курс
2*(3) Курс
2*(3) Курс
3* Курс

1) Українська мова;
2) Математика або Фізика, або
Хімія; 3) Фаховий іспит
1) Українська мова;
2) Математика або Історія
України, або Іноземна мова, або
Біологія, або Географія, або
Фізика, або Хімія;
3) Фаховий іспит
1) Українська мова і література;
2) Математика або Історія
України, або Іноземна мова, або
Біологія, або Географія, або
Фізика, або Хімія;
3) Фаховий іспит

2*(3) Курс
3 Курс
2*(3) Курс
3 Курс
2 Курс
2 Курс

1) Таблиця відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за ОКР 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
* Курс навчання для прийому за неспорідненими спеціальностями відповідної галузі знань здобутого ступеня вищої освіти
** Додатковий прийом виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб
*** Перелік акредитованих та неакредитованих ОП з відомостями (сертифікатами) про акредитацію розміщено в Додатку 1.1 та за посиланням - https://registry.edbo.gov.ua/university/168/study-programs/
**** Вартість навчання встановлюється з урахуванням індексу інфляції в поточному році та розміщено за посиланням – https://vstup.sumdu.edu.ua/images/zagalne/bak.pdf

Заочна форма здобуття освіти (прийом на 1 курс зі скороченим терміном навчання (скорочений на 1(2) роки) за ступенем бакалавра)
Споріднені спеціальності ОКР молодшого
спеціаліста, ОПС фахового молодшого
бакалавра, ОС молодшого бакалавра1)

Спеціальності ступеня
бакалавра
(код та назва)
Код

Назва

Скорочений
термін
навчання

Спеціалізація (освітня програма (ОП))
(може повторювати назву спеціальності)

Вступні випробування
1) Українська мова;
2) Математика; 3) Фаховий іспит
1) Українська мова і література;
2) Математика; 3) Фаховий іспит
1) Українська мова і література;
2) Історія України;
3) Фаховий іспит

Курс

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

017 Фізична культура і спорт

скор. на 2 роки

фізична культура і спорт

Спеціальності галузі знань 05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

скор. на 2 роки

економіка і бізнес

Спеціальність 061 Журналістика

061 Журналістика

скор. на 2 роки

журналістика;

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування

071 Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та
072
страхування
073 Менеджмент

скор. на 2 роки
скор. на 2 роки

облік і аудит
фінанси та облік в підприємництві;
банківська справа; державні та місцеві фінанси
менеджмент

075 Маркетинг

скор. на 2 роки

маркетинг

скор. на 2 роки

підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

1 Курс

скор. на 2 роки

екологія та охорона навколишнього середовища
інформатика,
інформаційні технології проектування
гідравлічні машини, гідроприводи та
скор. на 1*(2) роки гідропневмоавтоматика; технології
машинобудування
комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних
скор. на 1*(2) роки
виробництв; металорізальні верстати та системи

1 Курс

скор. на 2 роки

1 Курс

Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування та спеціальність 051 «Економіка»
Спеціальності галузі знань 07 Управління та
адміністрування
Спеціальності галузі знань 10 Природничі науки
Спеціальності галузі знань 12 Інформаційні
технології
Спеціальності галузі знань 13 Механічна інженерія

Підприємництво, торгівля та
076
біржова діяльність
101 Екологія
122 Комп’ютерні науки
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування

Спеціальності галузі знань 14 Електрична
інженерія
Спеціальності галузей знань 13 –Механічна
інженерія, 14 – Електрична інженерія,
15 - Автоматизація та приладобудування,
17 - Електроніка та телекомунікації та галузі знань
19 – Архітектура та будівництво
Спеціальності галузі знань 15 Автоматизація та
приладобудування
Спеціальності галузі знань 17 Електроніка та
телекомунікації
Спеціальності галузі знань 18 Виробництво та
технології

скор. на 2 роки

Електроенергетика, електротехніка
скор. на 1*(2) роки електротехнічні системи електроспоживання
та електромеханіка
компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка;
142 Енергетичне машинобудування
скор. на 2 роки
холодильні машини і установки

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

171 Електроніка
Технології захисту навколишнього
183
середовища

скор. на 1*(2) роки енергетичний менеджмент
комп’ютеризовані системи управління та
робототехніка
електронні інформаційні системи,
скор. на 1*(2) роки
електронні системи та компоненти
скор. на 2 роки

скор. на 2 роки*

технології захисту навколишнього середовища

1 Курс
1 Курс
1 Курс
1 Курс
1 Курс

1) Українська мова і література;
2) Математика; 3) Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс

1 Курс
1 Курс

141

144 Теплоенергетика

Обсяг
державного
замовлення2)

1 Курс
1) Українська мова;
2) Математика;
3) Фаховий іспит

1 Курс

1 Курс

1 Курс
1 Курс
1 Курс

1) Таблиця відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за ОКР 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
2) Обсяг державного замовлення оприлюднюється після отримання необхідної інформації від МОН України
* Термін навчання для прийому за неспорідненими спеціальностями відповідної галузі знань здобутого ступеня вищої освіти
** Перелік акредитованих та неакредитованих ОП з відомостями (сертифікатами) про акредитацію розміщено за посиланням - https://registry.edbo.gov.ua/university/168/study-programs/
*** Вартість навчання встановлюється з урахуванням індексу інфляції в поточному році та розміщено за посиланням - https://vstup.sumdu.edu.ua/images/zagalne/bak_2-3KZ.pdf

