




























































Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 1

Чорноморський державний університет імені Петра Могили
(назва вищого навчального закладу)

громадянства
на форми
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

/може повторювати
назву спеціальності/Назва

Код
Назва

Код

Можливість
вступу для

іноземців та осіб
без

Вартість одного року
навчання, грн. *

Нормативні терміни
навчання

Ліцензовані обсягиСпеціалізація
(освітня програма)

Спеціальність
(напрям підготовки)

Галузь знань

Бакалавр

Економічних наук

денна, заочна6000.007000.004р4р30030
Облік і аудит
підприємницької
діяльності

Облік і оподаткування071
Управління та
адміністрування

07

денна, заочна7000.009000.004р4р40090
Фінанси і кредит з
поглибленим вивченням
іноземної мови

Фінанси, банківська
справа та страхування

072
Управління та
адміністрування

07

денна, заочна6000.007500.004р4р30030
економіка та управління
підприємством

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

076
Управління та
адміністрування

07

денна8500.004р0060Геодезія та землеустрій
Геодезія та
землеустрій

193
Архітектура та
будівництво

19

Інститут Державного управління

денна8000.004р0025МенеджментМенеджмент073
Управління та
адміністрування

07

Інститут філології

денна, заочна6000.008000.004р4р10030німецька моваФілологія035Гуманітарні науки03

денна7000.004р0060
українська мова і
література та іноземна
мова

Філологія035Гуманітарні науки03

денна, заочна8000.0010000.004р4р10060англійська моваФілологія035Гуманітарні науки03

денна, заочна8000.0010000.004р4р10060перекладФілологія035Гуманітарні науки03

денна10000.004р0050ЖурналістикаЖурналістика061Журналістика06
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Комп’ютерних наук

денна, заочна5500.007000.004р4р1000115
Комп'ютерні науки та
інформаційні технології

Комп’ютерні науки та
інформаційні
технології

122
Інформаційні
технології

12

денна, заочна5500.007000.004р4р60060Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерна
інженерія

123
Інформаційні
технології

12

денна7000.004р0025Системний аналізСистемний аналіз124
Інформаційні
технології

12

Медичний інститут

денна10000.004р0060ПсихологіяПсихологія053
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна, заочна5000.007000.004р4р40045ЕкологіяЕкологія101Природничі науки10

денна, заочна4500.006000.004р4р30060
Автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані
технології

Автоматизація та
комп’ютерно-
інтегровані технології

151
Автоматизація та
приладобудування

15

денна, заочна5500.007000.004р4р30030фізична реабілітаціяФізична реабілітація227Охорона здоров’я22

Навчально-науковий інститут інженерії об’єктів і систем

денна6500.004р0060
Будівництво та цивільна
інженерія

Будівництво та
цивільна інженерія

192
Архітектура та
будівництво

19

Політичних наук

денна, заочна6000.008000.004р4р40040ІсторіяІсторія та археологія032Гуманітарні науки03

денна, заочна6000.008000.004р4р25075ПолітологіяПолітологія052
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна, заочна8000.009500.004р4р25080міжнародні відносини

Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

055
Соціальні та
поведінкові науки

05

Соціології

денна, заочна6000.007500.004р4р50050СоціологіяСоціологія054
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна, заочна6000.007500.004р4р50050Соціальна роботаСоціальна робота231Соціальна робота23

Фізичного виховання і спорту

денна7700.004р0050Фізична культура і спорт
Фізична культура і
спорт

017Освіта01

Юридичний

денна, заочна8000.0012000.004р4р60060ПравоПраво081Право08
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громадянства
на форми
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

/може повторювати
назву спеціальності/Назва

Код
Назва

Код

Можливість
вступу для

іноземців та осіб
без

Вартість одного року
навчання, грн. *

Нормативні терміни
навчання

Ліцензовані обсягиСпеціалізація
(освітня програма)

Спеціальність
(напрям підготовки)

Галузь знань

Магістр

Економічних наук

денна9000.001р 6м0025
Облік і аудит
підприємницької
діяльності

Облік і оподаткування071
Управління та
адміністрування

07

денна, заочна8400.0010800.002р1р 6м15075
Фінанси і кредит з
поглибленим вивченням
іноземної мови

Фінанси, банківська
справа та страхування

072
Управління та
адміністрування

07

денна, заочна7200.009000.002р1р 6м25030
економіка та управління
підприємством

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

076
Управління та
адміністрування

07

Інститут Державного управління

денна, заочна13650.0015350.002р1р 6м750100
Публічне управління та
адміністрування

Публічне управління
та адміністрування

074
Управління та
адміністрування

07

Інститут післядипломної освіти

денна10000.001р 6м0025
Якість, стандартизація та
сертифікація

Менеджмент073
Управління та
адміністрування

07

Інститут філології

денна, заочна10000.0012000.002р1р 6м20045англійська моваФілологія035Гуманітарні науки03

денна, заочна6700.008400.002р1р 6м30030
Українська мова та
література

Філологія035Гуманітарні науки03

денна, заочна10000.0012000.002р1р 6м20040ПерекладФілологія035Гуманітарні науки03

денна, заочна8000.009600.002р1р 6м15015німецька моваФілологія035Гуманітарні науки03

Комп’ютерних наук

денна8400.001р 6м0020
Комп'ютерні науки та
інформаційні технології

Комп’ютерні науки та
інформаційні
технології

122
Інформаційні
технології

12

денна8400.001р 6м0025Комп'ютерна інженерія
Комп’ютерна
інженерія

123
Інформаційні
технології

12

денна, заочна6600.008400.002р1р 6м300100Системний аналізСистемний аналіз124
Інформаційні
технології

12
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Медичний інститут

денна, заочна6750.008400.002р1р 6м10020ЕкологіяЕкологія101Природничі науки10

денна, заочна6000.007800.002р1р 10м15030
Автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані
технології

Автоматизація та
комп’ютерно-
інтегровані технології

151
Автоматизація та
приладобудування

15

денна8400.001р 6м0010фізична реабілітаціяФізична реабілітація227Охорона здоров’я22

Політичних наук

денна, заочна7800.009600.002р1р 6м10010ІсторіяІсторія та археологія032Гуманітарні науки03

денна, заочна7800.009600.002р1р 6м40040ПолітологіяПолітологія052
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна, заочна9000.0011500.002р1р 6м25045міжнародні відносини

Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

055
Соціальні та
поведінкові науки

05

Соціології

денна, заочна7200.009000.002р1р 6м10040СоціологіяСоціологія054
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна, заочна7500.009000.002р1р 6м15015Соціальна роботаСоціальна робота231Соціальна робота23

громадянства
на форми
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

/може повторювати
назву спеціальності/Назва

Код
Назва

Код

Можливість
вступу для

іноземців та осіб
без

Вартість одного року
навчання, грн. *

Нормативні терміни
навчання

Ліцензовані обсягиСпеціалізація
(освітня програма)

Спеціальність
(напрям підготовки)

Галузь знань

Спеціаліст

Економічних наук

денна8300.001р0020
Облік і аудит
підприємницької
діяльності

Облік і оподаткування071
Управління та
адміністрування

07

денна10000.001р00100
Фінанси і кредит з
поглибленим вивченням
іноземної мови

Фінанси, банківська
справа та страхування

072
Управління та
адміністрування

07

денна8300.001р0015
економіка та управління
підприємством

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

076
Управління та
адміністрування

07

Інститут філології
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денна11000.001р0040ПерекладФілологія035Гуманітарні науки03

Комп’ютерних наук

денна7700.001р0010Комп'ютерна інженерія
Комп’ютерна
інженерія

123
Інформаційні
технології

12

денна7700.001р0030Системний аналізСистемний аналіз124
Інформаційні
технології

12

Медичний інститут

денна7150.001р0015
Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

Автоматизація та
комп’ютерно-
інтегровані технології

151
Автоматизація та
приладобудування

15

денна7700.001р0025фізична реабілітаціяФізична реабілітація227Охорона здоров’я22

Політичних наук

денна, заочна7150.008800.001р 6м1р15015ПолітологіяПолітологія052
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна10500.001р0010міжнародні відносини

Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії

055
Соціальні та
поведінкові науки

05

Соціології

денна8300.001р0010СоціологіяСоціологія054
Соціальні та
поведінкові науки

05

денна8300.001р0060Соціальна роботаСоціальна робота231Соціальна робота23

Юридичний

денна, заочна10000.0013200.001р 6м1р50060ПравоПраво081Право08

*Дані за результатами прийому у 2015 році

Ліцензований обсяг прийому іноземних громадян на навчання до Чорноморського державного університету  імені Петра Могили в 2015 році складає
100 осіб.

Примітки:
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Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)
або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого

робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Таблиця 2

Чорноморський державний університет імені Петра Могили
(назва вищого навчального закладу)

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

Кількість місць*

/може повторювати назву
спеціальності/Назва

КодКод
Назва

Термін
навчання

Курс
Фахове

випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності
ОС молодшого бакалавра,

ОКР молодшого спеціаліста

Споріднені професії кваліфікованого
робітника (професійні назви робіт)

*Дані за результатами прийому у 2015 році

Примітки:
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Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)
або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра,

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-
медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Таблиця 3

Чорноморський державний університет імені Петра Могили
(назва вищого навчального закладу)

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

навчаннявипробування/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
КурсФахове

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Денна

Економічних наук

1102р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

економіка підприємства6.0305045.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050401економіка підприємства

5.03050701маркетингова діяльність

5.03060101організація виробництва

2202р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

фінанси і кредит6.0305085.03050802оціночна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050702комерційна діяльність

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

1902р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

облік і аудит6.0305095.03050601прикладна статистика

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03050802оціночна діяльність
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3552р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

геодезія, картографія та землеустрій6.0801015.08010101
геодезичні роботи та експлуатація
геодезичного обладнання

5.08010102землевпорядкування

5.08010103картографічні роботи

903р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

економіка підприємства6.030504Інші спеціальності

5203р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

фінанси і кредит6.030508Інші спеціальності

1603р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

облік і аудит6.030509Інші спеціальності

4403р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

геодезія, картографія та землеустрій6.080101Інші спеціальності

Інститут Державного управління

1003р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

менеджмент6.030601Інші спеціальності

Інститут філології

1603р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

філологія6.020303Інші спеціальності

1603р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

філологія6.020303Інші спеціальності

1803р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

філологія6.020303Інші спеціальності

003р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

філологія6.020303Інші спеціальності

1503р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

журналістика6.030301Інші спеціальності

Комп’ютерних наук

542р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

системний аналіз6.0403035.04030101прикладна математика

5.01010301технологічна освіта

5.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

3442р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

комп’ютерні науки6.0501015.05010301розробка програмного забезпечення

5.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05150103
комп'ютерна обробка текстової, графічної
та образної інформації
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5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05150103
комп'ютерна обробка текстової, графічної
та образної інформації

172р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

комп’ютерна інженерія6.0501025.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05150103
комп'ютерна обробка текстової, графічної
та образної інформації

5.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

903р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

системний аналіз6.040303Інші спеціальності

3283р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

комп’ютерні науки6.050101Інші спеціальності

373р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

комп’ютерна інженерія6.050102Інші спеціальності

Медичний інститут

002р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

здоров’я людини6.0102035.12010102сестринська справа

5.12010103медико-профілактична справа

5.12010101лікувальна справа

2202р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

6.0401065.04010601
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

5.04010602прикладна екологія

5.04010101
аналітичний контроль якості хімічних
сполук

5.04010501
метеорологічні та гідрологічні
спостереження

5.17020102радіаційний та хімічний контроль

2172р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

приладобудування6.0510035.05100301
виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і електрообладнання

5.05090101
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090102
технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090104
експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв

5.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури
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5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації

5.05100101радіотехнічні вимірювання

5.05100103механічні вимірювання

5.05100401
виробництво оптичних і оптико-
електронних приладів

5.05090103
технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

403р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

здоров’я людини6.010203Інші спеціальності

2503р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

психологія6.030102Інші спеціальності

1803р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

6.040106Інші спеціальності

4813р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

приладобудування6.051003Інші спеціальності

Навчально-науковий інститут інженерії об’єктів і систем

3652р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

будівництво6.0601015.06010101
будівництво та експлуатація будівель і
споруд

5.06010102монтаж промислового устаткування

5.06010103будівництво гідротехнічних споруд

5.06010104
будівництво та експлуатація міських
шляхів сполучення

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.06010111будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112
будівництво теплових і атомних
електростанцій

5.06010113
монтаж, обслуговування устаткування і
систем газопостачання

5.06010114
монтаж і обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем і вентиляції

5.06010115
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн
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5.06010201
архітектурне проектування та внутрішній
інтер'єр

5.06010301
обслуговування устаткування систем
водопостачання і водовідведення

5.06010302
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд

4953р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

будівництво6.060101Інші спеціальності

Політичних наук

2103р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

історія6.020302Інші спеціальності

6403р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

політологія6.030104Інші спеціальності

1603р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

міжнародні відносини6.030201Інші спеціальності

Соціології

2152р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

соціальна робота6.1301025.14010202організація обслуговування населення

5.13010101соціальна робота

5.01010601соціальна педагогіка

5.01010401професійна освіта

3003р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

соціологія6.030101Інші спеціальності

3003р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

соціальна робота6.130102Інші спеціальності

Фізичного виховання і спорту

032р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

спорт6.0102025.01020101фізичне виховання

403р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

спорт6.010202Інші спеціальності

Юридичний

1302р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

правознавство6.0304015.03040101правознавство

5.03040102правоохоронна діяльність

2303р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

правознавство6.030401Інші спеціальності
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За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

навчаннявипробування/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
КурсФахове

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Заочна

Інститут післядипломної освіти

2802р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

здоров’я людини6.0102035.12010101лікувальна справа

5.12010102сестринська справа

5.12010103медико-профілактична справа

3602р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

правознавство6.0304015.03040101правознавство

5.03040102правоохоронна діяльність

3002р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

економіка підприємства6.0305045.03050401економіка підприємства

5.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050701маркетингова діяльність

5.03060101організація виробництва

4002р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

фінанси і кредит6.0305085.03050802оціночна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050702комерційна діяльність

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

2902р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

облік і аудит6.0305095.03050601прикладна статистика

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03050802оціночна діяльність

3702р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

6.0401065.04010601
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища
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5.04010602прикладна екологія

5.04010101
аналітичний контроль якості хімічних
сполук

5.04010501
метеорологічні та гідрологічні
спостереження

5.17020102радіаційний та хімічний контроль

10002р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

комп’ютерні науки6.0501015.05010301розробка програмного забезпечення

5.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05150103
комп'ютерна обробка текстової, графічної
та образної інформації

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5002р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

комп’ютерна інженерія6.0501025.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05150103
комп'ютерна обробка текстової, графічної
та образної інформації

2902р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

приладобудування6.0510035.05100301
виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і електрообладнання

5.05090101
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090102
технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090103
технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090104
експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв

5.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації

5.05100101радіотехнічні вимірювання

5.05100103механічні вимірювання

5.05100401
виробництво оптичних і оптико-
електронних приладів

4802р3 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

соціальна робота6.1301025.14010202організація обслуговування населення

5.13010101соціальна робота

5.01010601соціальна педагогіка
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5.01010401професійна освіта

2402 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

здоров’я людини6.010203Інші спеціальності

4003р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

історія6.020302Інші спеціальності

1003р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

філологія6.020303Інші спеціальності

803р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

філологія6.020303Інші спеціальності

803р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

філологія6.020303Інші спеціальності

5003р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

соціологія6.030101Інші спеціальності

2103р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

політологія6.030104Інші спеціальності

1703р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

міжнародні відносини6.030201Інші спеціальності

3903р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

правознавство6.030401Інші спеціальності

2503р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

економіка підприємства6.030504Інші спеціальності

4003р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

фінанси і кредит6.030508Інші спеціальності

2803р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

облік і аудит6.030509Інші спеціальності

3603р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

6.040106Інші спеціальності

10003р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

комп’ютерні науки6.050101Інші спеціальності

4303р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

комп’ютерна інженерія6.050102Інші спеціальності

2903р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

приладобудування6.051003Інші спеціальності

4903р2 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

соціальна робота6.130102Інші спеціальності

*Дані за результатами прийому у 2015 році

Ліцензований обсяг прийому іноземних громадян на навчання до Чорноморського державного університету  імені Петра Могили в 2015 році складає
100 осіб.

Примітки:
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Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний
рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра

Таблиця 4

Чорноморський державний університет імені Петра Могили
(назва вищого навчального закладу)

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати назву
спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*
Термін

навчанняКурс

Фахове
випробування,

іспит з іноземної
мови

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності
ОКР спеціаліста,

ОС магістра

Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,

напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,

напрями підготовки ОКР бакалавра

Денна, Магістр

Економічних наук

13121р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

Облік і аудит підприємницької
діяльності

Облік і оподаткування0716.030509облік і аудит

61141р 6м5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

Фінанси і кредит з поглибленим
вивченням іноземної мови

Фінанси, банківська справа та
страхування

0726.030508фінанси і кредит

17131р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

економіка та управління
підприємством

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

0766.030504економіка підприємства

13121р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

Облік і аудит підприємницької
діяльності

Облік і оподаткування071Інші спеціальності

61141р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

Фінанси і кредит з поглибленим
вивченням іноземної мови

Фінанси, банківська справа та
страхування

072Інші спеціальності

17131р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

економіка та управління
підприємством

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

076Інші спеціальності

Інститут Державного управління
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10001р 6м5 Курс

Фаховий іспит (з
основ економіки);
Фаховий іспит (з
основ держави і
права); Іноземна
мова

Публічне управління та
адміністрування

Публічне управління та
адміністрування

074Інші спеціальності

Інститут післядипломної освіти

15101р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

Якість, стандартизація та
сертифікація

Менеджмент073Інші спеціальності

Інститут філології

29161р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

англійська моваФілологія0356.020303філологія

19111р 6м5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

українська мова та літератураФілологія0356.020303філологія

25151р 6м5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

ПерекладФілологія0356.020303філологія

781р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

німецька моваФілологія0356.020303філологія

29161р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

англійська моваФілологія035Інші спеціальності

19111р 6м5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

Українська мова та літератураФілологія035Інші спеціальності

25151р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

ПерекладФілологія035Інші спеціальності

781р 6м5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

німецька моваФілологія035Інші спеціальності

Комп’ютерних наук

7131р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

1226.050101комп’ютерні науки

6191р 6м5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

Комп’ютерна інженеріяКомп’ютерна інженерія1236.050102комп’ютерна інженерія

77231р 6м5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

Системний аналізСистемний аналіз1246.040303системний аналіз
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7131р 6м5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

122Інші спеціальності

6191р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

Комп’ютерна інженеріяКомп’ютерна інженерія123Інші спеціальності

77231р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

Системний аналізСистемний аналіз124Інші спеціальності

Медичний інститут

3171р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

ЕкологіяЕкологія1016.040106
екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

18121р 10м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

1516.051003приладобудування

371р 6м5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

Фізична реабілітаціяФізична реабілітація2276.010203здоров’я людини

3171р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

ЕкологіяЕкологія101Інші спеціальності

18121р 10м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

151Інші спеціальності

371р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

Фізична реабілітаціяФізична реабілітація227Інші спеціальності

Політичних наук

191р 6м5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

ІсторіяІсторія та археологія0326.020302історія

3191р 6м5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

ПолітологіяПолітологія0526.030104політологія

35101р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

міжнародні відносини
Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії

0556.030201міжнародні відносини

191р 6м5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

ІсторіяІсторія та археологія032Інші спеціальності

3191р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

ПолітологіяПолітологія052Інші спеціальності

35101р 6м5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

міжнародні відносини
Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії

055Інші спеціальності

15.01.2016 10:56Роздруковано в ЄДЕБО3/8



Соціології

3371р 6м5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

СоціологіяСоціологія0546.030101соціологія

1141р 6м5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

Соціальна роботаСоціальна робота2316.130102соціальна робота

3371р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

СоціологіяСоціологія054Інші спеціальності

1141р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

Соціальна роботаСоціальна робота231Інші спеціальності

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати назву
спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*
Термін

навчанняКурс

Фахове
випробування,

іспит з іноземної
мови

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності
ОКР спеціаліста,

ОС магістра

Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,

напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,

напрями підготовки ОКР бакалавра

Денна, Спеціаліст

Економічних наук

1551р5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

Облік і аудит підприємницької
діяльності

Облік і оподаткування0716.030509облік і аудит

9371р5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

Фінанси і кредит з поглибленим
вивченням іноземної мови

Фінанси, банківська справа та
страхування

0726.030508фінанси і кредит

1501р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

економіка та управління
підприємством

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

0766.030504економіка підприємства

Інститут філології

30101р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

ПерекладФілологія0356.020303філологія

Комп’ютерних наук

1001р5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

Комп’ютерна інженеріяКомп’ютерна інженерія1236.050102комп’ютерна інженерія
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3001р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

Системний аналізСистемний аналіз1246.040303системний аналіз

Медичний інститут

1051р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

1516.051003приладобудування

11141р5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

Фізична реабілітаціяФізична реабілітація2276.010203здоров’я людини

Політичних наук

2131р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

ПолітологіяПолітологія0526.030104політологія

461р5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

міжнародні відносини
Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії

0556.030201міжнародні відносини

Соціології

0101р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

СоціологіяСоціологія0546.030101соціологія

50101р5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

Соціальна роботаСоціальна робота2316.130102соціальна робота

Юридичний

33271р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

ПравоПраво0816.030401правознавство

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати назву
спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*
Термін

навчанняКурс

Фахове
випробування,

іспит з іноземної
мови

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності
ОКР спеціаліста,

ОС магістра

Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,

напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,

напрями підготовки ОКР бакалавра

Заочна, Магістр

Інститут Державного управління
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7502р5 Курс

Іноземна мова;
Фаховий іспит (з
основ економіки);
Фаховий іспит (з
основ держави і
права)

Публічне управління та
адміністрування

Публічне управління та
адміністрування

074Інші спеціальності

Інститут післядипломної освіти

1002р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

ІсторіяІсторія та археологія0326.020302історія

2002р5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

англійська моваФілологія0356.020303філологія

3002р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

Українська мова та літератураФілологія0356.020303філологія

2002р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

ПерекладФілологія0356.020303філологія

1502р5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

німецька моваФілологія0356.020303філологія

4002р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

ПолітологіяПолітологія0526.030104політологія

1002р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

СоціологіяСоціологія0546.030101соціологія

2502р5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

міжнародні відносини
Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії

0556.030201міжнародні відносини

1502р5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

Фінанси і кредит з поглибленим
вивченням іноземної мови

Фінанси, банківська справа та
страхування

0726.030508фінанси і кредит

2502р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

економіка та управління
підприємством

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

0766.030504економіка підприємства

1002р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

ЕкологіяЕкологія1016.040106
екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

3002р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

Системний аналізСистемний аналіз1246.040303системний аналіз

1502р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

1516.051003приладобудування
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1502р5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

Соціальна роботаСоціальна робота2316.130102соціальна робота

1002р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

ІсторіяІсторія та археологія032Інші спеціальності

2002р5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (з
іноземної мови)

англійська моваФілологія035Інші спеціальності

3002р5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

Українська мова та літератураФілологія035Інші спеціальності

2002р5 Курс
Фаховий іспит (з
іноземної мови);
Іноземна мова

ПерекладФілологія035Інші спеціальності

1502р5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

німецька моваФілологія035Інші спеціальності

4002р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

ПолітологіяПолітологія052Інші спеціальності

1002р5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

СоціологіяСоціологія054Інші спеціальності

2502р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

міжнародні відносини
Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії

055Інші спеціальності

1502р5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

Фінанси і кредит з поглибленим
вивченням іноземної мови

Фінанси, банківська справа та
страхування

072Інші спеціальності

2502р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

економіка та управління
підприємством

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

076Інші спеціальності

1002р5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

ЕкологіяЕкологія101Інші спеціальності

3002р5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

Системний аналізСистемний аналіз124Інші спеціальності

1502р5 Курс
Іноземна мова;
Фаховий іспит (зі
спеціальності)

Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

151Інші спеціальності

1502р5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

Соціальна роботаСоціальна робота231Інші спеціальності
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За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати назву
спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*
Термін

навчанняКурс

Фахове
випробування,

іспит з іноземної
мови

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності
ОКР спеціаліста,

ОС магістра

Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,

напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,

напрями підготовки ОКР бакалавра

Заочна, Спеціаліст

Інститут післядипломної освіти

1501р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

ПолітологіяПолітологія0526.030104політологія

5001р 6м5 Курс
Фаховий іспит (зі
спеціальності);
Іноземна мова

ПравоПраво0816.030401правознавство

*Дані за результатами прийому у 2015 році

Ліцензований обсяг прийому іноземних громадян на навчання до Чорноморського державного університету  імені Петра Могили в 2015 році
складає 100 осіб.

Примітки:
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Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних іспитів, творчих конкурсів)

Таблиця 5

Чорноморський державний університет імені Петра Могили
(назва вищого навчального закладу)

Бакалавр

 навчання поза
конкурсом

 та/або за успішне
закінчення підготовчих

курсів цього ВНЗ

загальну
освіту

ЗНОконкурсів)/може повторювати
назву спеціальності/НазваКод

Мінімальна
кількість балів
для допуску до

участі в конкурсі
або для

зарахування на

Вага бала за особливі
успіхи (призерам IV етапу

Всеукр. учнівських
олімпіад, призерам III

етапу Всеукр. конкурсу-
захисту НДР учнів –

членів МАН України)

Вага
атестату

про
повну

Вага
предметів

сертифікату

Перелік конкурсних предметів
(вступних іспитів, творчихСпеціалізація

(освітня програма)

Спеціальності ОС молодшого бакалавра,
бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та

ветеринарно-медичного спрямувань),
ОКР молодшого спеціаліста

Економічних наук

1000.030.10.21. Українська мова та література
Облік і аудит
підприємницької
діяльності

Облік і оподаткування071

1000.42. Математика

1000.273. Географія

1000.27
3. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

1000.273. Історія України

1000.030.10.21. Українська мова та література
Фінанси і кредит з
поглибленим вивченням
іноземної мови

Фінанси, банківська справа та страхування072

1000.42. Математика

1000.273. Географія

1000.27
3. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

1000.273. Історія України

1000.030.10.21. Українська мова та література
економіка та управління
підприємством

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність076

1000.42. Математика

1000.273. Географія
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1000.27
3. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

1000.273. Історія України

1000.030.10.21. Українська мова та літератураГеодезія та землеустрійГеодезія та землеустрій193

1000.42. Математика

1000.273. Географія

1000.273. Фізика

1000.27
3. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

Інститут Державного управління

1000.030.10.21. Українська мова та літератураМенеджментМенеджмент073

1000.42. Математика

1000.273. Географія

1000.27
3. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

1000.273. Історія України

Інститут філології

1000.030.10.251. Українська мова та літератураанглійськаФілологія035

1000.4
2. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

1000.223. Історія України

1000.030.10.251. Українська мова та літературанімецька моваФілологія035

1000.4
2. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

1000.223. Історія України

1000.030.10.251. Українська мова та літератураперекладФілологія035

1000.4
2. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

1000.223. Історія України

1000.030.10.251. Українська мова та література
українська мова і
література та іноземна
мова

Філологія035
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1000.4
2. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

1000.223. Історія України

1000.030.10.321. Українська мова та літератураЖурналістикаЖурналістика061

1000.3
2. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

1000.253. Творчий конкурс Етап 1: Практичний,

Комп’ютерних наук

1000.030.10.21. Українська мова та література
Комп'ютерні науки та
інформаційні технології

Комп’ютерні науки та інформаційні технології122

1000.42. Математика

1000.273. Фізика

1000.273. Хімія

1000.27
3. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

1000.030.10.21. Українська мова та літератураКомп’ютерна інженеріяКомп’ютерна інженерія123

1000.42. Математика

1000.273. Фізика

1000.273. Хімія

1000.27
3. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

1000.030.10.21. Українська мова та літератураСистемний аналізСистемний аналіз124

1000.42. Математика

1000.273. Фізика

1000.273. Хімія

1000.27
3. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

Медичний інститут

1000.030.10.251. Українська мова та літератураПсихологіяПсихологія053

1000.42. Біологія

1000.223. Хімія
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1000.22
3. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

1000.223. Історія України

1000.030.10.21. Українська мова та літератураЕкологіяЕкологія101

1000.42. Математика

1000.273. Біологія

1000.273. Географія

1000.273. Хімія

1000.030.10.21. Українська мова та література
Автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані
технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології

151

1000.42. Математика

1000.273. Фізика

1000.273. Хімія

1000.27
3. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

1000.030.10.31. Українська мова та літератураФізична реабілітаціяФізична реабілітація227

1000.322. Біологія

1000.253. Творчий конкурс Етап 1: Практичний,

Навчально-науковий інститут інженерії об’єктів і систем

1000.030.10.21. Українська мова та література
Будівництво та цивільна
інженерія

Будівництво та цивільна інженерія192

1000.42. Математика

1000.273. Фізика

1000.273. Хімія

1000.27
3. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

Політичних наук

1000.030.10.251. Українська мова та літератураІсторіяІсторія та археологія032

1000.42. Історія України

1000.223. Географія
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1000.22
3. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

1000.030.10.251. Українська мова та літератураПолітологіяПолітологія052

1000.42. Історія України

1000.223. Географія

1000.22
3. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

1000.030.10.251. Українська мова та літератураміжнародні відносини
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії

055

1000.4
2. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

1000.223. Історія України

1000.223. Географія

Соціології

1000.030.10.251. Українська мова та літератураСоціологіяСоціологія054

1000.42. Історія України

1000.223. Математика

1000.223. Географія

1000.22
3. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

1000.030.10.251. Українська мова та літератураСоціальна роботаСоціальна робота231

1000.42. Історія України

1000.223. Біологія

1000.223. Географія

1000.22
3. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

Фізичного виховання і спорту

1000.030.10.31. Українська мова та літератураФізична культура і спортФізична культура і спорт017

1000.25
2. Творчий конкурс Етап 1: Практичний,
Етап 2: Теоретичний,

1000.323. Біологія

1000.323. Хімія
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Юридичний

1000.030.10.251. Українська мова та літератураПравоПраво081

1000.42. Історія України

1000.223. Математика

1000.223. Географія

1000.22
3. Іноземна мова  (Англійська мова;
Французька мова; Німецька мова;
Іспанська мова)

Ліцензований обсяг прийому іноземних громадян на навчання до Чорноморського державного університету  імені Петра Могили в 2015 році складає
100 осіб.

15.01.2016 10:56Роздруковано в ЄДЕБО6/6



Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей,
на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих

курсів вищого навчального закладу для вступу до цього
вищого навчального закладу

Чорноморський державний університет імені Петра Могили
(назва вищого навчального закладу)

Таблиця 6

Код
спеціальності

СпеціальністьНайменування галузі знань
Шифр
галузі
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Додаток 7 до Правил прийому на навчання до 

Чорноморського державного університету імені 

Петра Могили у 2016 році 

ТАБЛИЦЯ 

відповідності середнього бала документа 

про повну загальну середню освіту, обрахованого 

за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали 

 

1 106,0 

1,1 106,6 

1,2 107,2 

1,3 107,8 

1,4 108,4 

1,5 109,0 

1,6 109,6 

1,7 110,2 

1,8 110,8 

1,9 111,4 

2 112,0 

2,1 112,6 

2,2 113,2 

2,3 113,8 

2,4 114,4 

2,5 115,0 

2,6 115,6 

2,7 116,2 

2,8 116,8 

2,9 117,4 

3 118,0 

3,1 118,6 

3,2 119,2 

3,3 119,8 

3,4 120,4 

3,5 121,0 

3,6 121,6 

3,7 122,2 

3,8 122,8 

3,9 123,4 

4 124,0 

4,1 125,0 

4,2 125,9 

4,3 126,9 

4,4 127,8 

4,5 128,8 

4,6 129,7 

4,7 130,7 

4,8 131,6 

4,9 132,6 

5 133,5 

5,1 134,5 

5,2 135,4 

5,3 136,4 

5,4 137,3 

5,5 138,3 

5,6 139,2 

5,7 140,2 

5,8 141,1 

5,9 142,1 

6 143,0 

6,1 144,0 

6,2 144,9 

6,3 145,9 

6,4 146,8 

6,5 147,8 

6,6 148,7 

6,7 149,7 

6,8 150,6 

6,9 151,6 

7 152,5 

7,1 153,5 

7,2 154,4 

7,3 155,4 

7,4 156,3 

7,5 157,3 

7,6 158,2 

7,7 159,2 

7,8 160,1 

7,9 161,1 

8 162,0 

8,1 163,0 

8,2 163,9 

8,3 164,9 

8,4 165,8 

8,5 166,8 

8,6 167,7 

8,7 168,7 

8,8 169,6 

8,9 170,5 

9 171,5 

9,1 172,4 

9,2 173,4 

9,3 174,3 

9,4 175,3 

9,5 176,2 

9,6 177,2 

9,7 178,1 

9,8 179,1 

9,9 180,0 

10 181,0 

10,1 181,9 

10,2 182,9 

10,3 183,8 

10,4 184,8 

10,5 185,7 

10,6 186,7 

10,7 187,6 

10,8 188,6 

10,9 189,5 

11 190,5 

11,1 191,4 

11,2 192,4 

11,3 193,3 

11,4 194,3 

11,5 195,2 

11,6 196,2 

11,7 197,1 

11,8 198,1 

11,9 199,0 

12 200,0 

 



Додаток 8 до Правил прийому на навчання до 

Чорноморського державного університету імені 

Петра Могили у 2016 році 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

15 жовтня 2015 року № 1085 

 

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

04 листопада 2014 р. 

за № 1352/27797 
 

ПОРЯДОК 

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному 

відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році 
 

І. Загальні положення 
 

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу 

освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 

752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь 

у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів та її розгляду вищим 

навчальним закладом. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: 

 заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих 

навчальних закладів (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в 

особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн 

електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та 

містить відомості про обрані ним вищий навчальний заклад і напрям 

(спеціальність); 

 особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою 

якої вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та 

контролює її статус; 

 статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється 

вищим навчальним закладом в Єдиній базі та відображається в особистому 

електронному кабінеті вступника. 

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень: 

http://osvita.ua/legislation/law/2235/
http://osvita.ua/legislation/law/2235/
http://osvita.ua/legislation/other/20748/
http://osvita.ua/legislation/other/20748/
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- «Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної 

заяви до обраного вступником вищого навчального закладу; 

- «Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято вищим 

навчальним закладом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують 

уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний 

заклад зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком 

даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання; 

- «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» – електронну заяву 

прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу 

вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається 

рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі; 

- «Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої електронної заяви 

допущено до участі у конкурсному відборі; 

- «Відмовлено вищим навчальним закладом» – власника зареєстрованої 

електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі 

рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу 

вищий навчальний заклад зазначає причину відмови; 

- «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» – подана 

електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється 

в Єдиній базі, якщо: 

 електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному 

кабінеті до моменту встановлення заяві статусу "Зареєстровано у вищому 

навчальному закладі" або "Потребує уточнення вступником"; 

 електронну заяву анульовано вищим навчальним закладом за рішенням 

приймальної комісії до моменту встановлення статусу "Рекомендовано до 

зарахування" за умови виявлення вищим навчальним закладом технічної помилки, 

зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про 

допущену технічну помилку; 

- «Рекомендовано до зарахування» – вступник пройшов конкурсний відбір та 

рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти 

державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі 

присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання 

вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XV Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених 

наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085 (далі – Умови прийому); 

- «Виключено зі списку рекомендованих» – вступник втратив право бути 

зарахованим на навчання до вищого навчального закладу за обраним напрямом 

підготовки (обраною спеціальністю) у зв’язку з невиконанням вимог Умов 

прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/9990/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/9990/
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закладу, рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого 

рівня тощо. При встановленні заяві такого статусу вищий навчальний заклад 

обов’язково зазначає причину виключення; 

- «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» 

– вступник у встановлені строки не виконав вимоги пункту 1 розділу XV Умов 

прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного 

бюджету, але має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб; 

- «Включено до наказу» – наказом про зарахування на навчання вступника 

зараховано до вищого навчального закладу. 

3. Вищі навчальні заклади не пізніше ніж до 20 червня вносять до Єдиної 

бази перелік напрямів (спеціальностей), за якими оголошується прийом на 

навчання в 2016 році, при цьому для кожного напряму (кожної спеціальності) 

зазначаються: 

 структурний підрозділ (факультет, відділення тощо), на якому ведеться 

підготовка; 

 ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання); 

 назва та код напряму (спеціальності), за необхідності – назва спеціалізації; 

 форма навчання; 

 курс, на який здійснюється прийом; 

 встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення; 

 ліцензований обсяг та обсяг державного замовлення; 

 обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення); 

 перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних та мінімальної 

кількості балів з предмета; 

 можливість подання заяв в електронній формі. 
 

II. Подання електронної заяви 
 

1. Заяву в електронній формі подають вступники, які бажають взяти участь у 

конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і 

зарахування, визначених Умовами прийому та правилами прийому до вищого 

навчального закладу. Прізвище, ім'я, по батькові вступника у документі про 

освіту повинні збігатись з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, 

що посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

– також у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання. 

2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на 

інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua. 

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані: 

 адресу електронної пошти, до якої має доступ; 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/9990/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/9990/
http://ez.osvitavsim.org.ua/


4 
 

 серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ; 

 номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

 серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли й ким він виданий. 

4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, 

перевіряються в Єдиній базі. 

5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що 

зазначені в пункті 1 цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, 

вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного 

кабінету. 

У разі втрати логіна та пароля вступник може відновити їх за умови 

звернення до служби підтримки адміністратора Єдиної бази. 

6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після 

введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: 

http://ez.osvitavsim.org.ua. 

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі 

дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або 

мобільний) із зазначенням телефонних кодів, середній бал додатка до атестата про 

повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пунктів 2, 5 розділу VII 

Умов прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність). 

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі 

Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. 

У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній 

базі». 

9. Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому 

електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Зареєстровано у вищому 

навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». При цьому 

електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим 

навчальним закладом)». 
 

III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією 

вищого навчального закладу 
 

1. Керівник вищого навчального закладу забезпечує опрацювання 

приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до вищого навчального 

закладу, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до 

вищого навчального закладу. 

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається 

приймальною комісією вищого навчального закладу не пізніше закінчення 

наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу, а та, якій 

http://ez.osvitavsim.org.ua/
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зазначений статус встановлено 20 липня, – до 12.00 години поточного робочого 

дня. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає 

електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті 

вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує 

уточнення вступником». 

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення 

вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу 

Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням 

способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в 

особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником 

необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника 

на «Зареєстровано у вищому навчальному закладі». 

3. На підставі рішення приймальної комісії вищого навчального закладу про 

допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для 

вступу до вищого навчального закладу уповноважена особа встановлює 

електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено 

вищим навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови). 

4. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час 

внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії вищого 

навчального закладу електронну заяву може бути анульовано до моменту 

встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування», що підтверджується 

актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому 

електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим 

навчальним закладом)» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така 

заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. 

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його 

прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність 

до цього самого вищого навчального закладу. 

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення 

вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання. 

5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який 

пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято 

рішення про рекомендування до зарахування на навчання відповідно до розділу 

XІІІ Умов прийому, зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус 

«Рекомендовано до зарахування». 

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 2 – 4 

цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктом 8 розділу V Умов 

прийому. 
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6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Рекомендовано 

до зарахування", зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XV Умов 

прийому. 

7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 6 цього 

розділу, керівник вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної 

комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає наказ про 

зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа 

змінює статус електронної заяви вступника на "Включено до наказу". 

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус 

«Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, 

рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною 

комісією вищого навчального закладу. На підставі цього уповноважена особа 

змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку 

рекомендованих» або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб)». 

 

 



Додаток 9 до Правил прийому на навчання 

до Чорноморського державного університету імені 

Петра Могили у 2016 році 

 

ПЕРЕЛІК 

секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) 

додатково зараховуються конкурсні бали призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України за 

секціями наукових відділень Малої академії наук України 
 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили 
 
 

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

Відділення хімії та біології 

Загальна 

біологія 

Біологія, хімія 

(за вибором) 

01 – Освіта 017 – Фізична культура і спорт 

09 – Біологія  091 – Біологія 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

22 – Охорона здоров’я 227 – Фізична реабілітація 

Біологія людини Біологія, хімія 

(за вибором) 

01 – Освіта 017 – Фізична культура і спорт 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

22 – Охорона здоров’я 227 – Фізична реабілітація 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

Медицина Біологія, хімія, 

фізика (за 

вибором) 

22 – Охорона здоров’я 227 – Фізична реабілітація 

Валеологія Біологія, хімія 

(за вибором) 

01 – Освіта 017 – Фізична культура і спорт 

22 – Охорона здоров’я 227 – Фізична реабілітація 
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Психологія Біологія, історія 

України (за 

вибором) 

05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

053 – Психологія  

Відділення історії 

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

Українська мова Українська мова 

та література 

03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія 

06 – Журналістика  061 – Журналістика 

Російська мова Російська мова 03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія 

Китайська мова Китайська мова 03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія 

Іспанська мова Іспанська мова 03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія 

05 – Соціальні та поведінкові 055 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

Історія України Історія України 03 – Гуманітарні науки 032 – Історія та археологія 

05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

052 – Політологія   

054 – Соціологія  

23 – Соціальна робота 231 – Соціальна робота 

 

Археологія Історія України 
03 – Гуманітарні науки 032 – Історія та археологія 

Історичне 

краєзнавство 
Історія України 

03 – Гуманітарні науки 032 – Історія та археологія 

Етнологія Історія України 

03 – Гуманітарні науки 032 – Історія та археологія 

05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

052 – Політологія   

054 – Соціологія  

Всесвітня історія Історія України 

03 – Гуманітарні науки 032 – Історія та археологія 

05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

052 – Політологія   

054 – Соціологія  

055 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Відділення мовознавства 
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Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

науки  

06 – Журналістика  061 – Журналістика 

Англійська мова Англійська мова 

03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія 

05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

055 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

06 – Журналістика  061 – Журналістика 

Німецька мова 
Німецька мова 

03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія 

05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

055 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

06 – Журналістика  061 – Журналістика 

Французька мова 
Французька 

мова 

03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія 

05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

055 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

06 – Журналістика  061 – Журналістика 

Відділення математики 

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

Математика Математика 12 – Інформаційні технології 124 – Системний аналіз 

Прикладна 

математика 

Математика 
12 – Інформаційні технології 

124 – Системний аналіз 

Математичне 

моделювання 

Математика 
12 – Інформаційні технології 

124 – Системний аналіз 

Відділення технічних наук  

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

Технологічні 

процеси та 

перспективні 

технології  

Фізика, 

математика 

(за вибором) 

15 – Автоматизація та 

приладобудування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

19 – Архітектура та 

будівництво 

192 – Будівництво та цивільна інженерія 

193 – Геодезія та землеустрій 

Авіа- та 

ракетобудуван-

ня, машинобуду-

Фізика, 

математика 

(за вибором) 

15 – Автоматизація та 

приладобудування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
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Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

вання і 

робототехніка 

Інформаційно-

телекомунікацій

ні системи та 

технології 

Фізика, 

математика 

(за вибором) 

12 – Інформаційні технології  122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

123 – Комп’ютерна інженерія  

124 – Системний аналіз 

Екологічно 

безпечні 

технології та 

ресурсозбере-

ження 

Фізика, 

математика 

(за вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

19 – Архітектура та 

будівництво 

193 – Геодезія та землеустрій 

Науково-

технічна 

творчість та 

винахідництво 

185  

Фізика, 

математика (за 

вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

19 – Архітектура та 

будівництво 

191 – Архітектура та містобудування  

192 – Будівництво та цивільна інженерія 

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

Українська 

література 

Українська мова 

та література 

03  – Гуманітарні науки 035 – Філологія 

06 – Журналістика  061 – Журналістика 

Світова 

література 

Українська мова 

та література, 

світова 

література (за 

вибором) 

03 – Гуманітарні науки 035 – Філологія 

06 – Журналістика та 

інформація 

061 – Журналістика 

Російська 

література 

Російська мова, 

світова 

література (за 

вибором) 

03  – Гуманітарні науки 035 – Філологія 

Літературна 

творчість 

Українська мова 

та література 

06 – Журналістика  061 – Журналістика 
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Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

Відділення філософії та суспільствознавства 

Філософія Історія України 05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

052 – Політологія  

Соціологія Історія України 05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

054 – Соціологія 

06 – Журналістика  061 – Журналістика 

23 – Соціальна робота 231 – Соціальна робота  

Правознавство Історія України 05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

055 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії 

08 – Право  081 – Право  

Педагогіка Українська мова 

та література 

01 – Освіта 017 – Фізична культура і спорт 

05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

053  – Психологія 

Журналістика 
Українська мова 

та література 

06 – Журналістика  061 – Журналістика  

Відділення наук про Землю 

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

Географія та 

ландшафтознав-

ство 

Географія 05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

055 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

19 – Архітектура та 

будівництво 

193 – Геодезія та землеустрій 

Геологія, 

геохімія та 

мінералогія 

Географія 10 – Природничі науки 101 – Екологія   

Гідрологія Географія 19 – Архітектура та 

будівництво 

193 – Геодезія та землеустрій 

Відділення екології та аграрних наук 

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 
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Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

Екологія Біологія, хімія, 

українська мова 

(за вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

Охорона 

довкілля та 

раціональне 

природокористу-

вання 

Біологія, хімія, 

іноземна мова 

(за вибором) 

10 – Природничі науки 101 – Екологія  

19 – Архітектура та 

будівництво 

193 – Геодезія та землеустрій  

Відділення комп’ютерних наук 

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

Комп’ютерні 

системи та 

мережі 

Математика 12 – Інформаційні технології 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

123 – Комп’ютерна інженерія 

124 – Системний аналіз 

15 – Автоматизація та 

приладобудування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Технології 

програмування 

Математика 12 – Інформаційні технології 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

123 – Комп’ютерна інженерія 

124 – Системний аналіз 

Інформаційні 

системи, бази 

даних та 

системи 

штучного 

інтелекту 

Математика 12 – Інформаційні технології 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

123 – Комп’ютерна інженерія 

124 – Системний аналіз 

Інтернет-

технології та 

WEB-дизайн 

Математика 12 – Інформаційні технології 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

123 – Комп’ютерна інженерія 

15 – Автоматизація та 

приладобудування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Мультимедійні Математика 12 – Інформаційні технології 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології 
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Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

системи, 

навчальні та 

ігрові програми 

123 – Комп’ютерна інженерія 

15 – Автоматизація та 

приладобудування 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Відділення економіки 

Секція Базова 

дисципліна 

Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність) 

Економічна 

теорія та історія 

економічної 

думки 

Математика 05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

055 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

07 – Управління та 

адміністрування 

071 – Облік і оподаткування 

072 – Фінанси, банківська справа та страхування 

073 – Менеджмент  

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Мікроекономіка 

та 

макроекономіка 

Математика 

05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

055 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

07 – Управління та 

адміністрування 

071 – Облік і оподаткування 

072 – Фінанси, банківська справа та страхування 

073 – Менеджмент  

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Фінанси, 

грошовий обіг і 

кредит 

Математика 

05 – Соціальні та поведінкові 

науки 

055 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

07 – Управління та 

адміністрування 

071 – Облік і оподаткування 

072 – Фінанси, банківська справа та страхування 

073 – Менеджмент  

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
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Додаток 10  

до Правил прийому на навчання  

до ЧДУ ім. П. Могили в 2016 році  

(пункт 6 розділу VII) 
 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ 

ЧОРНОМОРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ  

 

І. Загальні положення 
 

1. Аспірантура є науково-навчальною структурою Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили і являє собою післядипломну освіту, 

спрямовану на підготовку кандидатів наук/ докторів філософії, що визначається п.23 

Статуту Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

2. ЧДУ імені Петра Могили проводить набір до аспірантури за наступними 

спеціальностями : 

1. 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти 

2. 05.13.06 – Інформаційні технології 

3. 07.00.01 – Історія України 

4. 07.00.02 – Всесвітня історія 

5. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами 

6. 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього 

середовища  

7. 09.00.04 – Філософська антропологія, філософія культури 

8. 10.01.04 – Література зарубіжних країн  

9. 10.01.06 – Теорія літератури 

10. 10.02.04 – Германські мови 

11. 10.02.15 – Загальне мовознавство 

12. 10.02.16 – Перекладознавство 

13. 13.00.04 – Теорія i методика професійної освіти 

14. 19.00.01 – Загальна психологія, історія психології 

15. 21.06.01 – Екологічна безпека 

16. 22.00.04 – Спеціальні та галузеві соціології 

17. 23.00.02 – Політичні інститути та процеси 

18. 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку 

19. 24.00.01 – Олімпійський та професійний спорт 

20. 25.00.01 – Теорія та історія державного управління 

21. 25.00.02 – Механізми державного управління 
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3. ЧДУ імені Петра Могили проводить набір до докторантури за наступними 

напрямами : 

1. 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти; 

2. 05.13.06  – Інформацiйнi технологiї 

3. 07.00.01 – Історія України; 

4. 07.00.02 – Всесвітня історія; 

5. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) 

6. 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього 

середовища 

7. 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти; 

8. 23.00.02 – Політичні інститути та процеси; 

9. 25.00.02 – Механізми державного управління. 
 

4. Напрями підготовки кандидатів наук / докторів філософії на наступний рік з 

переліком відповідних спеціальностей, за поданням інститутів, кафедр та рад 

факультетів / інститутів розглядаються Вченою радою і затверджуються ректором 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили не пізніше 20 грудня 

поточного року. 

5.  Підготовка в аспірантурі за кошти державного бюджету здійснюється за 

двома формами навчання: з відривом від виробництва та без відриву від 

виробництва. За позитивних результатів вступних іспитів аспірант може вступити 

на контрактну форму навчання.  

Підготовка кандидатів наук / докторів філософії у Чорноморському 

державному університеті імені Петра Могили за державним замовленням 

здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, за замовленням підприємств, 

організацій та установ – за рахунок коштів, отриманих відповідно до укладених з 

ними угод, а також за рахунок інших джерел фінансування, якщо це не суперечить 

чинному законодавству. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза 

державним замовленням, визначається ректором за поданням кафедр, узгодженим з 

проректором з наукової роботи за умови наявності коштів. 

6. Термін навчання в аспірантурі – 3 роки (з відривом від виробництва) 

та 4 роки (без відриву від виробництва). Періоди, коли аспірант не має можливості 

працювати над дисертацією з поважних причин, передбачених законодавством, не 

включаються до терміну навчання. До терміну навчання в аспірантурі не 

включається знаходження у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду 

за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших 

поважних причин, передбачених законодавством України. Вчена рада 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили оцінює також інші 

обставини, що унеможливлювали роботу над дисертацією. Рішення з цього питання 
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приймається ректором Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили. 
 

II. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів,  

конкурсного відбору та зарахування до аспірантури та докторантури 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили 
 

1. Прийом заяв у паперовій формі та документів вступників, вступні 

випробування, конкурсний відбір та зарахування до аспірантури Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили на основі повної вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, ступеня магістра) проводиться в такі 

строки: 
 

Етапи вступної кампанії 
Форма навчання 

денна заочна 

Початок прийому заяв та документів 01 серпня  

2016 року 

01 серпня  

2016 року 

Закінчення прийому заяв і документів  31серпня  

2016 року 

31 серпня 

2016 року 

Проведення ЧДУ ім. П. Могили 

вступних випробувань 

01 –13 вересня 2016 

року 

01 –13 вересня 

2016 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників 

14 вересня  

2016 року 

14 вересня  

2016 року 

Терміни зарахування вступників 

за державним замовленням 

не пізніше  

15 вересня  

2016 року 

не пізніше  

15 вересня  

2016 року 

Терміни зарахування вступників за 

кошти фізичних та юридичних осіб 

не пізніше  

30 вересня 2016 

року 

не пізніше 30 

вересня 2016 

року 
 

ІІІ. Організація прийому на навчання для здобуття ступеня 

доктора філософії в аспірантурі  

Чорноморського державного університету імені Петра Могили 
 

1. Прийом на навчання для здобуття ступеня кандидата наук / доктора 

філософії проводиться за конкурсом. Не пізніше, ніж за три місяці до початку 

навчання в засобах масової інформації оголошується про конкурсний прийом на 

вакантні місця із зазначенням спеціальностей, строків прийому і переліку 

необхідних до подання документів.  

2. Чорноморський державний університет імені Петра Могили приймає на 

навчання для здобуття ступеня кандидата наук / доктора філософії громадян 

України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра, володіють 

українською та іноземною мовами. Громадяни інших держав можуть бути 

зараховані на навчання для здобуття ступеня доктора філософії на підставі угод, 



4 

укладених з Чорноморським державним університетом імені Петра Могили, або 

відповідно до міждержавних і міжурядових угод.  

Умови вступу іноземних громадян на навчання для здобуття ступеня 

кандидата наук / доктора філософії регулюються Правилами прийому на навчання 

до Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

3. Для здобуття ступеня кандидата наук / доктора філософії приймаються 

особи з обраною темою, складеним планом та обов’язково надрукованими не менше 

2 наукових праць у фахових виданнях за темою дисертації. При вступі на навчання 

для здобуття ступеня кандидата наук / доктора філософії вступник повинен подати 

блок-схему наукового дослідження з означенням основних етапів роботи та звітних 

матеріалів, а науковий керівник повинен вказати спеціалізовану вчену раду в якій 

планується захист. 

4. Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня кандидата наук / 

доктора філософії, подають на ім’я ректора наступні документи: 

- заяву-анкету; 

- листок обліку кадрів і автобіографію; 

- копію диплома про повну вищу освіту; 

- реферат з обраної спеціальності; 

- список опублікованих наукових праць і винаходів (при наявності); 

- рекомендацію до аспірантури (при наявності); 

- довідку про складання кандидатських іспитів (при наявності у вступника 

зданих кандидатських іспитів); 

- 4 фотокартки 3х4; 

- копію паспорта; 

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. 

 5. Прийом на навчання для здобуття ступеня кандидата наук / доктора 

філософії здійснюється приймальною комісією.  

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття 

ступеня кандидата наук / доктора філософії створюється відбіркова комісія. Наказ 

про затвердження складу відбіркової комісії підписується ректором Чорноморського 

університету імені Петра Могили не пізніше 01 березня. До складу відбіркової 

комісії входять не більше трьох осіб з кожної спеціальності з числа провідних 

учених університету. 

Відбіркова комісія вирішує про допуск до вступу в аспірантуру, про що 

вступникові сповіщається до початку вступних іспитів. Приймальна комісія може 

відмовити в допуску до вступу у зв’язку з неподанням усіх або окремих документів 

або подання їх після встановленого терміну. 

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) 

ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені 
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додаткові вступні випробування рішенням приймальної комісії Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили. 
 

ІV. Організація і проведення вступних випробувань 
 

1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття 

ступеня кандидата наук / доктора філософії до Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили, зараховуються сума балів за вступні 

випробування, які складаються з: 

- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з 

відповідної спеціальності); 

- вступного іспиту з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). 

Інші форми вступних випробувань (результати співбесіди, презентації 

дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо) оцінюються відповідно до вимог 

спеціальностей та рішення приймальної комісії. 

2. Результати вступних випробувань оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. 

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили протягом 12 місяців.  

3. Програми вступних випробувань розробляються і затверджуються 

Чорноморським державним університетом імені Петра Могили не пізніше ніж за три 

місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до вступних 

випробувань завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми вступних 

випробувань обов’язково оприлюднюються на веб-сайтах Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили. У програмах вступних випробувань 

повинні міститися критерії оцінювання до кожного з них. 

4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у 

визначений розкладом час, 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. 

5. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені 

Чорноморським державним університетом імені Петра Могили, розглядає 

апеляційна комісія цього університету, склад та порядок роботи якої 

затверджуються наказом ректора. 

6. Відомості щодо результатів вступних випробувань формуються в Єдиній 

базі. 

V. Надання рекомендацій для зарахування 
 

1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за 

кошти державного бюджету приймальна комісія приймає у строк, визначений 
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пунктом 1 розділу II цього додатку, та згідно з порядком формування рейтингового 

списку, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого 

до нижчого.  

При рівності конкурсних балів переважне право при зарахуванні мають 

особи, що рекомендовані кафедрою та радою факультету /інституту ЧДУ ім. П. 

Могили або вченою радою іншого вищого навчального закладу, мають наукові 

публікації, повністю або частково склали кандидатські іспити.  

2. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора. Рішення про 

прийом до аспірантури або відмова в прийомі повідомляється вступникові у 

п’ятиденний термін після прийняття рішення приймальною комісією. 

3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Рішення 

приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на 

веб-сайті університету. 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 

повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил 

прийому. 

 


