


Відповідно до Наказу МОН № 760 від 31 травня 2019 року «Про внесення 

змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року 

№ 1096», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 червня 2019 р. за 

№ 634/33605 внести до Правил прийому на навчання до ЧНУ імені Петра Могили 

на 2019 рік наступні зміни: 

1. У пункті 4 розділу І:  

1) абзац п’ятнадцятий викласти у такій редакції:  

«квота-1 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для 

відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для 

фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути використана для 

прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право 

на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або 

вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної 

(професійно-технічної) освіти осіб, місце проживання яких є тимчасово окуповані 

території у Донецькій та Луганській областях, затвержено наказом МОН України 

від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Мінюсті України 01 липня 

2016 року за № 907/29037 (далі – наказ № 697);». 

2) в абзаці шістнадцятому слова «професійно-технічної» замінити словами 

професійної (професійно-технічної). 

2. У розділі ІІ:   

1) у другому реченні пункту 2 слова «(третій) курс» замінити словами 

«(старші) курс(и)»; 

2) пункт 5 викласти в такій редакції: 

«5. Особливості прийому до ЗВО осіб, місцем проживання яких є територія 

проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення 

або які пересилилися з неї після 01 січня 2019 року, визнаються наказом № 697.»; 

2) доповнити новим пунктом такого змісту: 

3) «7. Особливості прийому на навчання до Національної академії державного 

управління при Президенові України за освітньо-професійною програмою 

підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» визначаються Положенням про прийом слухачів до Національної 

академії державного управління при Президенові України, затвердженим 

Постановою КМУ від 01 квітня 2013 року № 255.». 

3. У пункті 5 розділу ІV слово «галуззю знань» замінити словами 

«спеціальностями галузі знань». 

 

 



4. У розділі V: 

1) у пункті 2 внести наступні зміни до таблиці: «прийом заяв та документів 

для осіб, які вступають на основі творчих конкурсів закінчується о 18.00 16 липня – 

для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів; 

о 18.00 22 липня – для осіб, які вступають за результатами ЗНО, творчих 

конкурсів, складених з 1 по 10 липня;» 

2) у пункті 4 після таблиці додати абзац: 

«Відповідні вступні іспити з іноземної мови в ЧНУ імені Петра Могили у 

випадках, визначених Умовами прийому до ЗВО у 2019 році проводяться за 

графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями / 

зошитами), наданими УЦОЯО. УЦОЯО надає матеріали для проведення у ЗВО 

вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не 

пізніше 9.00 дня проведення іспиту.» 

4) пункт 5 викласти в такій редакції: 

«5. Реєстрація вступників для складання ЄВІ та ЄФВВ, порядок їх організації 

та проведення здійснюється відповідно до Порядку організації та проведення 

вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення ЗНО для вступу на другий (магістерський) 

рівень вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 05 квітня 2019 

року № 441, затвердженого в Мінюсті України 26 квітня 2019 року за № 446 / 

33417.»; 

5) перше речення пункту 8 після цифр та слів «07 «Управління та 

адміністрування»,» доповнити цифрами та словами «08 «Право»,»; 

6) третє речення пункту 12 після слова «Реєстрація» доповнити словами «та 

робота»; 

7) пункт 13 викласти в такій редакції: 

«13. Заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачати 

зарахування вступників для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в декілька етапів (у тому числі до 

дати закінчення прийому документів у 2019 році) на небюджетні конкурсні 

пропозиції (окрім тих магістерських програм, для вступу на які цими Правилами 

передбачено обов'язковість складання єдиного фахового вступного випробування 

з права та загальних навчальних правничих компетентностей) за умови 

зарахування таких вступників до 30 листопада 2019 року. У разі якщо такі 

конкурсні пропозиції згідно з Умовами прийому до ЗВО у 2019 році 

передбачають складання ЄВІ, вступники можуть за їх вибором або подати 

результат ЄВІ, або скласти відповідний вступний іспит в ЗВО.». 

5. У розділі VI: 

1) у пункті 1: 



в абзаці сьомому слова «в атестаті про повну загальну середню освіту» 

замінити словами «у відповідному документу про здобуття повної загальної 

середньої освіти»; 

абзац одинадцятий після слова «строків» доповнити словами «реєстрації»; 

2) абзац восьмий пункту 8 викласти в такій редакції:  

«Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за 

наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з 

фотокарткою.»; 

3) пункт 14 доповнити новими абзацами такого змісту: 

«Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована ЗВО на 

підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на 

навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під 

час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про 

допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява 

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

Електронна заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована 

Технічним адміністратором Єдиної бази на підставі рішення Розпорядника 

Єдиної бази не пізніше, як за день до закінчення подання електронних заяв для 

електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення 

відповідних даних до Єдиної бази. Скасована заява вважається неподаною, а факт 

такого подання анулюється в Єдиній базі. 

Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного 

зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після 

чого вступник може подавати нову заяву с такою самою пріоритетністю.». 

6. У розділі VII: 

1) абзац 5 пункту 1 після слів «єдиного вступного іспиту з іноземної мови» 

доповнити словами «(крім випадків, передбачених Умовами прийому до ЗВО у 

2019 році)»; 

2) абзац 2 підпункту 2 пункту 4 викласти в такій редакції: 

«результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з 

іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного 

випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених Умовами прийому до 

ЗВО у 2019 році);»; 

3) після абзацу 10 підпункту 1 пункту 8 додати наступний абзац: 

«Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу (у тому 

числі серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських 

видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальністю 017 «Фізична культура 

та спорт» останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал 

вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. 

Документ, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є 

диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням 



прізвища, імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця 

та результату.». 

7. У розділі VIII: 

1) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«Для вступників з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в 

процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної 

умови) за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних умов), що створються для 

осіб з особливим освітніми потребами в пунктах проведення ЗНО, затвердженого 

наказом МОН України, МОЗ України від 29.08.2016 року № 1027/900, 

зареєстрованого у Мінюсті 27.12.2016 року за №1708/29838, вступні випобування 

з географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов 

проводяться ЗВО.»; 

2) в абзаці другому пункту 10 після слова «вищих» доповнити словами 

«медичних і»; 

3) пункт 12 викласти в такій редакції:  

«12. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або 

регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами прийому, якщо 

вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або 

фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію: 

1) діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також захворювання, одержаного в період участі в 

антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях: 

2) діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії 

чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності; 

3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 

(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також 

внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав 

під час цих дій та конфліктів; 

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, 

який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою  особою під час виконання 

ним обов'язків військової служби.». 

 

 



8. У розділі ІХ: 

1) абзац шостий пункту 3 викласти в такій редакції: 

«ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1, 

квотою-2 бо квотою-3, квотою-4, квотою для іноземців (тільки на основі повної 

загальної середньої освіти);»; 

2) в абзаці другому пункту 7 цифри «11» замінити цифрами «12». 

9. У розділі Х: 

У третьому реченні пункту 1 слова «подання заяви, але до виконання вимог 

для зарахування» замінити словами «отримання документа про освіту, на підставі 

якого здійснюється вступ». 

10. У розділі ХІІ: 

1) у пункті 3: 

абзац шостий після слів «що не отримали рекомендацій до зарахування на 

місця державного замовлення» доповнити словами «станом на дату 

переведення»; 

абзац 8 виключити. 

2) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції: 

«4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні 

місця державного (регіонального) замовлення ЧНУ імені Петра Могили 

використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з 

інших спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому-

п’ятому пункту 3 цього розділу ), а за їх відсутності - інших галузей знань (тільки 

для осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому пункту 3 цього розділу) цієї 

або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця 

державного замовлення осіб, зазначених у пункті 3 цього розділу за відповідною 

спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно повідомляє 

відповідного державного (регіонального) замовника. 

11. Пункт 4 розділу ХІV викласти в такій редакції: 

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ЧНУ 

імені Петра Могили на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту 

навчання може бути довідка, сформована в в Єдиній базі.». 

12. У додатках до Умов прийому: 

1) додаток 3 доповнити новими пунктами 5, 6 такого змісту: 

«5. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.11.2018 року 

№ 2013 «Про затвердження переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня магістра за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2018 року 

№ 1335/32787. 

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2019 року №112 

«Про затвердження переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», за якими здійснюється 



формування та розміщення державного замовлення», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 20 лютого 2019 року за № 175/33146». 

2) додаток 5 викласти в новій редакції (додається). 

3) додаток 8 викласти у редакції згідно до Змін до Умов прийому (додаток 6 

до Умов прийому). 

4) в додаток 9 внести зміни відповідно до Наказу МОН № 760 від 31 травня 

2019 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

11 жовтня 2018 року № 1096», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

18 червня 2019 р. за № 634/33605. 

 

 

 

 

ПРИЙНЯТО 

на засіданні Приймальної комісії  

ЧНУ ім. Петра Могили 

(протокол № 30 від 24 червня 2019 року)



7 

Додаток 5 

до Правил прийому на навчання  

до ЧНУ імені Петра Могили в 2019 році 

 

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на 

навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 
Чорноморський національний університет імені Петра Могили 

(назва вищого навчального закладу) 

Бакалавр 

Галузь знань 
Спеціальність/ 

спеціалізація 

Освітня програма 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Вартість одного року 

навчання, грн. 
Можливість 

вступу на 

форми 

навчання 
Код Назва Код Назва 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання* 

Факультет економічних наук 

07 
Управління та 

адміністрування 
071 

Облік і 

оподаткування 

Облік і аудит 

підприємницької 

діяльності 

35 15 3р. 10м. 3р. 10м. 11 100 10 000 денна, заочна 

07 
Управління та 

адміністрування 
072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси і кредит з 

поглибленим 

вивченням іноземної 

мови; 

Фінансовий 

менеджмент 

45 15 3р. 10м. 3р. 10м. 12 000 10 000 денна, заочна 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 

Менеджмент; 

Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

25 0 3р. 10м. 3р. 10м. 11 100 0 денна 

07 
Управління та 

адміністрування 
076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Економіка та 

управління 

підприємством 

40 20 3р. 10м. 3р. 10м. 11 100 10 000 денна, заочна 

19 
Архітектура та 

будівництво 
193 

Геодезія та 

землеустрій 

Геодезія та 

землеустрій 
40 10 3р. 10м. 3р. 10м. 11 000 10 000 денна, заочна 

Інститут Державного управління 

28 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

Публічне управління; 

Місцеве 

самоврядування 

30 20 3р. 10м. 3р. 10м. 12 000 9 000 денна, заочна 

23 Соціальна робота 231 
Соціальна 

робота 
Соціальна робота 25 15 3р. 10м. 3р. 10м. 10 000 9 000 денна, заочна 
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Інститут філології 

01 
Освіта/ Педагогіка 

014 Середня освіта 
014.01 

Українська 

мова і 

література 

Теорія і методика 

навчання: Українська 

мова і література та 

англійська мова 

30 0 3р. 10м. 0 11 500 0 денна 

03 

Гуманітарні науки 

035.01 

Українська 

мова та 

література 

Українська філологія, 

англійська мова та 

переклад включно 

20 0 3р. 10м. 0 11 000 0 денна 

03 035.033 

Слов’янські 

мови та 

літератури 

(переклад 

включно), 

перша – 

польська 

Польська і болгарська 

мови і літератури та 

переклад включно 

15 0 3р. 10м 0 11 500 0 денна 

03 035.041 

Германські 

мови та 

літератури 

(переклад 

включно, 

перша - 

англійська 

Англійська мова і 

література та 

переклад, друга 

іноземна мова; 

Теорія та практика 

перекладу з 

англійської та другої 

іноземної мови 

115 15 3р. 10м. 3р. 10м. 17 500 12 000 денна, заочна 

03 035.043 

Германські 

мови та 

літератури 

(переклад 

включно, 

перша - 

німецька 

Теорія та практика 

перекладу з німецької 

та англійської мови; 

Німецька мова та 

література і 

англійська мова та 

переклад 

25 10 3р. 10м. 3р. 10м. 15 500 12 000 денна, заочна 

06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика 40 10 3р. 10м. 3р. 10м. 15 000 12 000 денна, заочна 

Комп’ютерних наук 

12 
Інформаційні 

технології 
121 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

75 0 3р. 10м. 0 12 500 0 денна 

12 
Інформаційні 

технології 
122 

Комп’ютерні 

науки 
Комп’ютерні науки 90 30 3р. 10м. 3р. 10м. 12 500 10 000 денна, заочна 

12 
Інформаційні 

технології 
123 

Комп’ютерна 

інженерія 

Комп’ютерна 

інженерія 
60 30 3р. 10м. 3р. 10м. 12 500 10 000 денна, заочна 

15 
Автоматизація та 

приладобудування 
151 

Автоматизація 

та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології 

40 10 3р. 10м. 3р. 10м. 11 500 10 000 денна, заочна 
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Медичний інститут 

10 Природничі науки 101 Екологія Екологія 40 10 3р. 10м. 3р. 10м. 10 500 9 000 денна, заочна 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
053 Психологія Психологія 40 20 3р. 10м. 3р. 10м. 13 500 12 000 денна, заочна 

22 Охорона здоров’я 226 

Фармація, 

промислова 

фармація 

Фармація, промислова 

фармація 
30 0 2р. 10м. 0 15 000 0 денна 

Політичних наук 

03 Гуманітарні науки 032 
Історія та 

археологія 
Історія та археологія 30 10 3р. 10м. 3р. 10м. 11 000 9 000 денна, заочна 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
052 Політологія Політологія 30 15 3р. 10м. 3р. 10м. 12 000 9 000 денна, заочна 

29 
Міжнародні 

відносини 
291 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії 

Міжнародні відносини 75 15 3р. 10м. 3р. 10м. 14 300 12 000 денна, заочна 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
054 Соціологія 

Соціальні комунікації, 

реклама та PR 
30 0 3р. 10м. 0 11 100 0 денна 

Фізичного виховання і спорту 

01 Освіта/Педагогіка 017 

Фізична 

культура і 

спорт 

Фізична культура і 

спорт; 

Фітнес і рекреація 

110 0 3р. 10м. 0 11 000 0 денна 

22 Охорона здоров’я 227 

Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

Фізична терапія, 

ерготерапія 
60 0 3р. 10м. 0 12 000 0 денна 

Юридичний 

08 Право 081 Право Право 90 30 3р. 10м. 3р. 10м. 16 000 13 000 денна, заочна 
 

Магістр на базі повної загальної середньої освіти 
Галузь знань Спеціальність/ 

спеціалізація 
Освітня 

програма 

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 

навчання 

Вартість одного року 

навчання, грн. 

Можливість 

вступу на 

форми 

навчання 
Код Назва Код Назва Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Медичний інститут 

22 Охорона здоров’я 222 Медицина Медицина 150 0 5р. 10 міс. 0 25 000 0 денна 
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Магістр 
Галузь знань Спеціальність/ 

спеціалізація 
Освітня 

програма 

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 

навчання 

Вартість одного року 

навчання, грн. 

Можливість 

вступу на 

форми 

навчання 
Код Назва Код Назва Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання* 

Економічних наук 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 

Менеджмент 10 0 

1 р 6м 1 р 6м 
13 000 0 денна 

Менеджмент в 

сфері охорони 

здоров’я 

0 15 
0 14 000 заочна 

07 
Управління та 

адміністрування 
071 

Облік і 

оподаткування 

Облік і аудит 

підприємницької 

діяльності 

15 10 1 р 6м 1 р 6м 13 000 14 000 денна, заочна 

07 
Управління та 

адміністрування 
072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси і кредит з 

поглибленим 

вивченням 

іноземної мови 

20 0 

1 р 6м 1 р 6м 

14 000 0 денна  

Фінансовий 

менеджмент; 

Фінансовий 

менеджмент у 

сфері охорони 

здоров’я та 

фармації 

0 30 0 14 000 заочна 

07 
Управління та 

адміністрування 
076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Економіка та 

управління 

підприємством 

10 0 

1 р 6м 1 р 6м 

13 000 0 денна  

Управління 

закладами 

охорони здоров’я 

0 30 0 14 000 заочна 

19 
Архітектура та 

будівництво 
193 

Геодезія та 

землеустрій 

Геодезія та 

землеустрій 
30 0 1 р 6м 0 13 000 0 денна 

Інститут державного управління 

28 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

Державна служба 25 100 1 р 6м 

1 р 4м 

15 000 

14 000 

денна, заочна 

Місцеве 

самоврядування 

0 

25 

0 0 заочна Публічне 

управління 

закладами 

охорони здоров’я 

25 

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота 20 5 1р 6м 1р 6м 11 000 10 000 денна, заочна 
 



11 

Інститут філології 

03 Гуманітарні науки 035.01 
Українська мова 

та література 

Українська 

філологія, 

англійська мова та 

переклад включно 

20 10 1 р 6м 1 р 6м 13 000 10 000 денна, заочна 

03 Гуманітарні науки 035.041 

Германські 

мови та 

літератури 

(переклад 

включно, 

перша - 

англійська 

Сучасні 

англомовні 

комунікації і 

переклад – 

англійська мова і 

література та 

друга іноземна 

мова 

30 15 1 р 6м 1 р 6м 19 500 14 000  денна, заочна 

03 Гуманітарні науки 035.043 

Германські 

мови та 

літератури 

(переклад 

включно, 

перша - 

німецька 

Сучасна 

німецькомовна 

комунікація і 

переклад – 

німецька мова і 

література та 

англійська мова 

15 10 1 р 6м 1 р 6м 17 000 14 000 денна, заочна 

06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика 15 0 1 р 6м. 0 17 000 0 денна 

Комп’ютерних наук 

12 
Інформаційні 

технології 122 
Комп’ютерні 

науки  
Комп’ютерні 

науки  
20 0 1р 6м 0 14 500 0 денна 

12 
Інформаційні 

технології 123 
Комп’ютерна 

інженерія 
Комп’ютерна 

інженерія 
23 2 1р 6м 1р 6м 14 500 14 000 денна, заочна 

12 
Інформаційні 

технології 124 
Системний 

аналіз 
Системний аналіз 40 20 1р 6м 1р 6м 14 500 14 000 денна, заочна 

15 
Автоматизація та 

приладобудування 
151 

Автоматизація 

та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

35 10 1р 10м 2р 13 250 14 000 денна, заочна 

Медичний інститут 

10 Природничі науки 101 Екологія 

Екологія та 

охорона 

навколишнього 

середовища; 

30 0 1р 6м 0 11 500 0 денна  
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10 Природничі науки 101 Екологія 

Екологічна 

стандартизація, 

сертифікація та 

управління якістю 

0 10 0 1р 6м 0 10 000 заочна 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
053 Психологія Психологія 20 20 1р 6м 1р 6м 17 000 14 000 денна, заочна 

Політичних наук 

03 Гуманітарні науки 032 
Історія та 

археологія 

Історія та 

археологія 
10 10 1р 6м 1р 6м 12 000 10 000 денна, заочна 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
052 Політологія Політологія 15 10 1р 6м 1р 6м 14 000 11 000 денна, заочна 

29 
Міжнародні 

відносини 
291 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії 

Міжнародні 

відносини 
50 25 1р 10м 2р 17 000 14 000 денна, заочна 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
054 Соціологія Соціологія 15 0 1р 6м 0 13 800 0 денна 

Фізичного виховання і спорту 

01 Освіта/Педагогіка 017 
Фізична 

культура і спорт 

Фізична культура 

і спорт; 

Фітнес і рекреація 

50 0 1р 6м 0 14 000 0 денна 

22 Охорона здоров’я 227.01 Фізична терапія Фізична терапія 45 0 1р 6м 0 14 000 0 денна 

09 Біологія 091 Біологія 
Фізіологія рухової 

активності 
30 0 1р 6м 0 14 000 0 денна 

Юридичний 

08 Право 081 Право Право 40 10 1 р 6м 1 р 6м 18 500 17 000 денна, заочна 
 

 



 

13 

 


