Додаток 6
до Правил прийому на навчання
для здобуття вищої освіти
у ЦДПУ ім. В. Винниченка у 2022 році
Порядок та організація прийому на навчання іноземціа та осіб без
громадянства до ЦДПУ ім. В. Винниченка
1. Прийом на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка іноземців та осіб без
громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту»,
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних
українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року №
271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей
України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративнотериторіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету
Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 727 «Питання здобуття вищої
освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки
України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору
та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536,
наказом Міністерства освіти і науки України від 02грудня 2019 року № 1498
«Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти
іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного
замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436.
2. Іноземці та особи без громадянства, закордонні українці (далі –
іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних
осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або
угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.
Прийом іноземців до ЦДПУ ім. В. Винниченка на навчання за рахунок
коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім
іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які
постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які
потребують додаткового захисту).
Прийом на навчання іноземців проводиться на акредитовані освітні
програми та відповідно до Конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка
2022 року (Таблиця 6.1).
3. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися ЦДПУ
ім. В. Винниченка:
1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01
листопада, або, за умов продовження терміну, до 15 грудня в першому

семестрі та не пізніше 01 березня в другому семестрі відповідно), для здобуття
ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра;
2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі;
3) упродовж року для навчання на підготовчому відділенні ЦДПУ ім. В.
Винниченка.
ЦДПУ ім. В. Винниченка обчислює бали/оцінки вступника на основі
документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально
необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх
предметів, з яких проводяться вступні іспити.
Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти
здійснюється за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених
предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження
навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його
походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження
навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства
країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.
4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до
ЦДПУ ім. В. Винниченка на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням
факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.
5. Вимоги ЦДПУ ім. В. Винниченка щодо відповідності вступників із
числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на
відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів,
проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування
визначаються пунктом 1 розділу ІІ цих Правил прийому та оприлюднюються
на офіційному веб-сайті ЦДПУ ім. В. Винниченка (www.cuspu.edu.ua).
6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними
договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними
зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених
квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах
академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між
ЦДПУ ім. В. Винниченка та іноземним закладом освітніми програмами,
приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань
закладів вищої освіти.
8. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які
постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які
потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти
нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або
місцевого бюджету, за винятками, установленими Конституцією України,

законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України.
Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням
закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть
зараховуватися на навчання за державним замовленням у межах установлених
квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами
прийому.
Іноземці-вступники на навчання, повинні мати в’їзну візу, яку вони
отримують в Посольствах України у відповідних країнах.
Підставою для оформлення в’їзної візи в Україну з метою навчання є
оригінал відповідного запрошення, яке видає сектор міжнародної діяльності
та роботи з іноземними студентами навчально-наукового відділу ЦДПУ
ім. В. Винниченка за зверненням іноземців.
Усім іноземцям та особам без громадянства, зарахованим на навчання
до ЦДПУ ім. В. Винниченка на денну форму навчання, надаються місця в
гуртожитку.
Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території
України на законних підставах, особисто подають до сектору міжнародної
діяльності та роботи з іноземними студентами заповнену заяву на ім’я ректора
про вступ, в якій зазначають спеціальність, форму та джерела фінансування
навчання, мову проведення співбесіди та навчання (українська, англійська). У
заяві фіксуються реєстраційні дані документа про рівень освіти; факт
ознайомлення вступника з цими Правилами, наявністю ліцензії, сертифікатом
про державну акредитацію обраної спеціальності, ознайомлення з правилами
подання апеляції, що підтверджується особистим підписом вступника.
До заяви додаються:
1) анкета встановленого зразка;
2) копія паспорт з візою для в’їзду та навчання в Україні;
3) нотаріально завірений переклад першої сторінки паспорта;
4) запрошення на навчання;
5) оригінали або копії, завірені в установленому порядку:
– документа про повну середню освіту та додаток з оцінками з
навчальних дисциплін (легалізовану копію документа про освіту та одержані
з навчальних дисциплін оцінки (бали) з нотаріально завіреним перекладом
українською (російською) мовою;
– свідоцтва про закінчення підготовчого відділення для іноземних
громадян (за наявності);
– сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з
предметами, що відповідають перелікові вступних випробувань, визначених
цими Правилами, для участі в конкурсі щодо вступу на обрану вступником
спеціальність (за наявності).

Для документа про здобутий за кордоном освітній та/або освітньокваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура встановлення
еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньокваліфікаційний рівень, що проводиться уповноваженим органом
Міністерства освіти і науки України в установленому порядку. Встановлення
еквівалентності цих документів здійснюється, як правило, до початку прийому
заяви та документів вступника.
Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення є обов’язковим, якщо
в документі про закінчення середньої освіти немає української мови або
вступник не володіє на достатньому рівні українською мовою, виявленому у
формі співбесіди;
6) свідоцтво про народження (легалізовану копію документа про
народження з нотаріально завіреним перекладом українською (російською)
мовою);
7) легалізований документ про відсутність ВІЛ-інфекції (оригінал та
нотаріально завірений переклад на українську або російську мову); якщо інше
не передбачено міжнародними договорами України;
8) легалізований медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений
офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і
виданий не раніше, ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну (оригінал
та нотаріально завірений переклад на українську або російську мову). Якщо
термін перебування в Україні на момент подачі документів перевищує 6
місяців, то додатково подається медична довідка за формою 086-о;
9) страховий поліс із надання екстреної медичної допомоги (крім
іноземців, котрі прибули з країн, з якими укладено угоди про безкоштовне
надання екстреної медичної допомоги);
10) страховий поліс на депортацію;
11) копія документа, що посвідчує особу (перша сторінка паспорта;
повне ім’я, громадянство, дата народження, номер паспорта, адреса
постійного місця проживання);
12) десять (10) фото розміром 3x4 см.
Документи, зазначенні в переліку повинні бути засвідченні відповідно
до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку,
якщо інше не встановлено міжнародними договорами України. Копії без
оригіналів не приймаються.
9. Прийом на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка здійснюється за
результатами вступних іспитів, що проводяться у формі співбесіди, незалежно
від джерел фінансування.
10. Конкурсний бал визначається як сума результатів вступних
випробувань.

11. Вступні випробування з іноземними абітурієнтами, які вступають на
навчання до університету для здобуття першого (бакалаврського) та другого
(магістерського) рівнів вищої освіти, для виявлення рівня знань проводиться
за вступними випробуваннями наведеними в таблицях 6.1 і 6.2 додатку 6 до
цих Правил прийому.
12. Для конкурсного відбору вступників першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти використовується сума результатів вступних випробувань, кожен
з яких оцінюється за 200 бальною шкалою (від 100 до 200 балів). Вступні
випробування проводяться в ЦДПУ ім. В. Винниченка протягом 3 днів з
моменту подачі документів.
13. Для конкурсного відбору вступників другого (магістерського) рівня
вищої освіти на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал
обчислюється як сума результатів вступних випробувань з фахового предмету,
іноземної мови та середнього бала документа про базову або повну вищу
освіту з округленням до сотих частин бала. Результати вступних випробувань
оцінюються за 200-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200). Вступні
випробування проводяться в ЦДПУ ім. В. Винниченка протягом 3 днів з
моменту подачі документів.
14. Апеляція на результат вступного випробування приймається за
письмовою заявою вступника в день оголошення результатів.
15. Зарахування іноземних громадян та осіб без громадянства, які
вступають до університету здійснюється протягом 5 днів з моменту успішного
складання вступних випробувань та на підставі укладеного договору.
16. Зарахування іноземних громадян на вакантні місця ліцензійного
обсягу проводиться (за результатами вступних випробувань та за умови
оплати іноземними громадянами та особами без громадянства вартості
навчання, визначеної в договорі) – до 1 листопада, або, за умов продовження
терміну, до 15 грудня та до 1 березня поточного року.
17. Особи, які без поважних причин не приступили до занять упродовж
десяти днів від їх початку, відраховуються з ЦДПУ ім. В. Винниченка.
18. Усі питання, пов’язані з прийомом іноземців та осіб без
громадянства до ЦДПУ ім. В. Винниченка, вирішує приймальна комісія
університету спільно з сектором міжнародної діяльності та роботи з
іноземними студентами ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Таблиця 6.1
Конкурсні пропозиції ЦДПУ ім. В. Винниченка 2022 року для вступу іноземних громадян для здобуття ступеня
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)
Назва конкурсної
пропозиції

Спеціальність ступеня бакалавр
Назва

Код

Перелік конкурсних
предметів
(вступних екзаменів,
творчих конкурсів)

Нормативні
терміни
навчання

Статус
предмету

Мінімальна
кількість
балів

Обов’язковий

100

2. Математика

Профільний

100

1. Українська мова

Обов’язковий

100

2. Біологія

Профільний

100

1. Українська мова

Обов’язковий

100

Профільний

100

Обов’язковий

100

Профільний

100

Обов’язковий

100

Профільний

100

Факультет математики, природничих наук та технологій
Середня освіта
(Математика) – бакалавр
на основі повної
Середня освіта (Математика)
загальної середньої
освіти
Середня освіта (Біологія
та здоров’я людини) –
Середня освіта (Біологія та
бакалавр на основі повної
здоров’я людини)
загальної середньої
освіти
Середня освіта (Хімія) –
бакалавр на основі повної
Середня освіта (Хімія)
загальної середньої
освіти
Середня освіта
(Географія) – бакалавр
на основі повної
Середня освіта (Географія)
загальної середньої
освіти
Середня освіта (Фізика)
– бакалавр на основі
Середня освіта (Фізика)
повної загальної
середньої освіти

1. Українська мова
3 р. 10 м.

014.04

3 р. 10 м.

014.04

014.06

2. Хімія

3 р. 10 м.

1. Українська мова
014.07

2. Географія

3 р. 10 м.

1. Українська мова
014.08

2. Фізика

3 р. 10 м.

Назва конкурсної
пропозиції
Середня освіта (Трудове
навчання та технології) –
бакалавр на основі повної
загальної середньої освіти
Професійна освіта
(Технологія виробів
легкої промисловості) –
бакалавр на основі
повної загальної
середньої освіти
Статистика – бакалавр
на основі повної
загальної середньої
освіти
Комп’ютерні науки –
бакалавр на основі
повної загальної
середньої освіти

Спеціальність ступеня бакалавр
Назва

Код

Середня освіта (Трудове
навчання та технології)

014.10

Професійна освіта
(Технологія виробів легкої
промисловості)

Статистика

Перелік конкурсних
предметів
(вступних екзаменів,
творчих конкурсів)

Нормативні
терміни
навчання

Статус
предмету

Мінімальна
кількість
балів

Обов’язковий

100

2. Математика

Профільний

100

1. Українська мова

Обов’язковий

100

2. Математика

Профільний

100

1. Українська мова

Обов’язковий

100

Профільний

100

Обов’язковий

100

Профільний

100

Обов’язковий

100

2. Історія України

Профільний

100

1. Українська мова та
література

Обов’язковий

100

Профільний,
на вибір

100

1. Українська мова
3 р. 10 м.

3 р. 10 м.

015.36

112

2. Математика

3 р. 10 м.

1. Українська мова
Комп’ютерні науки

122

2. Математика

3 р. 10 м.

Факультет історії, бізнес-освіти та права
Середня освіта (Історія)
– бакалавр на основі
повної загальної
середньої освіти
Право – бакалавр на
основі повної загальної
середньої освіти

Середня освіта (Історія)

Право

014.03

081

1. Українська мова та
література

2. Історія України або
іноземна мова

3 р. 10 м.

3 р. 10 м.

Назва конкурсної
пропозиції

Спеціальність ступеня бакалавр
Назва

Код

Перелік конкурсних
предметів
(вступних екзаменів,
творчих конкурсів)

Нормативні
терміни
навчання

Статус
предмету

Мінімальна
кількість
балів

Обов’язковий

100

Профільний
на вибір

100

Обов’язковий

100

Профільний
на вибір

100

Обов’язковий

100

Профільний
на вибір

100

Обов’язковий

100

Профільний
на вибір

100

Обов’язковий

100

Профільний
на вибір

100

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій
Середня освіта.
Англійська мова і
література – бакалавр на
основі повної загальної
середньої освіти
Середня освіта.
Німецька мова і
література – бакалавр на
основі повної загальної
середньої освіти
Філологія (Германські
мови та літератури
(переклад), перша –
англійська) – бакалавр
на основі повної
загальної середньої
освіти
Філологія (Германські
мови та літератури
(переклад включно),
перша – німецька –
бакалавр на основі повної
загальної середньої
освіти
Філологія. Прикладна
лінгвістика – бакалавр
на основі повної

Середня освіта (Англійська
мова і література)

Середня освіта (Німецька
мова і література)

Філологія. (Германські мови
та літератури (переклад
англійська та німецька мови
включно))

Філологія (Германські мови
та літератури (переклад
німецька та англійська мови
включно)

Філологія (Прикладна
лінгвістика)

1. Українська мова та
література
014.02

2. Англійська мова або
Німецька мова

3 р. 10 м.

1. Українська мова та
література
014.02

2. Англійська мова або
Німецька мова

3 р. 10 м.

1. Українська мова та
література
035.041

2. Англійська мова або
Німецька мова

3 р. 10 м.

1. Українська мова та
література
035.043

035.10

2. Англійська мова або
Німецька мова
1. Українська мова та
література
2. Англійська мова або
Німецька мова

3 р. 10 м.

3 р. 10 м.

Назва конкурсної
пропозиції

Спеціальність ступеня бакалавр
Назва

Код

Перелік конкурсних
предметів
(вступних екзаменів,
творчих конкурсів)

Нормативні
терміни
навчання

Статус
предмету

Мінімальна
кількість
балів

Обов’язковий

100

Профільний
на вибір

100

Обов’язковий

100

Профільний

100

Обов’язковий

100

Профільний
на вибір

100

Обов’язковий

100

Профільний

100

Обов’язковий

100

Профільний

100

Обов’язковий

100

загальної середньої
освіти

Факультет педагогіки, психології та мистецтв
Дошкільна освіта –
бакалавр на основі
повної загальної
середньої освіти
Спеціальна освіта
(Олігофренопедагогіка)
– бакалавр на основі
повної загальної
середньої освіти
Психологія– бакалавр на
основі повної загальної
середньої освіти
Середня освіта
(Образотворче
мистецтво) – бакалавр на
основі повної загальної
середньої освіти
Середня освіта
(Музичне мистецтво) –
бакалавр на основі повної
загальної середньої освіти
Образотворче
мистецтво, декоративне

Дошкільна освіта

Спеціальна освіта
(Олігофренопедагогіка)

Психологія

Середня освіта
(Образотворче мистецтво)

Середня освіта (Музичне
мистецтво)

012

1. Українська мова та
література
2. Математика або
Біологія
1. Українська мова та
література

3 р. 10 м.

3 р. 10 м.

016.02
2.Біологія

053

014.12

014.13

023

1. Українська мова та
література
2. Математика або
Іноземна мова
(англійська)
1. Українська мова та
література
2. Творчий конкурс з
образотворчого мистецтва
1. Українська мова та
література
2. Творчий конкурс з
музичного мистецтва
1. Українська мова та
література

3 р. 10 м.

3 р. 10 м.

3 р. 10 м.
3 р. 10 м.

Назва конкурсної
пропозиції

Спеціальність ступеня бакалавр
Назва

мистецтво, реставрація
– бакалавр на основі
повної загальної середньої
освіти
Хореографія – бакалавр
на основі повної
загальної середньої
освіти

Код

Перелік конкурсних
предметів
(вступних екзаменів,
творчих конкурсів)

Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
реставрація

2. Творчий конкурс з
образотворчого мистецтва

Хореографія

1. Українська мова та
література
2. Творчий конкурс з
хореографії

024

Нормативні
терміни
навчання

Статус
предмету

Мінімальна
кількість
балів

Профільний

100

Обов’язковий

100

Профільний

100

Обов’язковий

100

Профільний

100

3 р. 10 м.

Факультет фізичного виховання
Середня освіта
(Фізична культура)–
бакалавр на основі
повної загальної
середньої освіти

1. Українська мова
Середня освіта (Фізична
культура)

014.11

2. Творчий конкурс з
фізичної культури

3 р. 10 м.

Таблиця 6.2
Конкурсні пропозиції ЦДПУ ім. В. Винниченка 2022 року для вступу іноземних громадян для здобуття ступеня
магістра на основі ОС бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста)
Назва конкурсної
пропозиції

Код
спеціальності

Освітня програма

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Іспити

Факультет математики, природничих наук та технологій
Організація освітнього
процесу: управління та
експертиза – магістр,
1 курс виключно
комерція
Освітні вимірювання –
магістр, 1 курс (денна),
виключно комерція
Середня освіта
(Математика) – магістр за
спорідненою
спеціальністю, 1 курс
(денна), бюджет та /або
комерція
Середня освіта
(Математика) – магістр за
неспорідненою
спеціальністю, 1 курс
(денна), бюджет та /або
комерція

011

Організація освітнього
процесу: управління та
експертиза

1р.04 міс

011

Освітні, педагогічні
науки (Освітні
вимірювання. Гендерні
студії: науковий аспект)

1р.04 міс

014.04

Середня освіта
(Математика,
Інформатика та
Економіка)

1р.04 міс

–

Фахове випробування з математики

014.04

Середня освіта
(Математика,
Інформатика та
Економіка)

1р.04 міс

–

Фахове випробування з математики

1р.04 міс

Фахове випробування з основ організації
освітнього процесу

Фахове випробування з основ технології освітньої
діяльності

Назва конкурсної
пропозиції
Середня освіта
(Географія) – магістр за
спорідненою та
неспорідненою
спеціальністю, 1 курс
(денна, заочна), бюджет
та /або комерція
Середня освіта (Фізика) –
магістр за спорідненою
спеціальністю, 1 курс
(денна), бюджет та/або
комерція
Середня освіта (Фізика) –
магістр за неспорідненою
спеціальністю, 1 курс
(денна), виключно
комерція
Середня освіта (Трудове
навчання та технології)
– магістр за спорідненою
та неспорідненою
спеціальністю, 1 курс
(денна, заочна), бюджет
та /або комерція
Середня освіта
(Природничі науки) –

Освітня програма

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Іспити

014.07

Середня освіта
(Географія) та
краєзнавчо-туристична
робота

1р.04 міс

1р.04 міс

Фахове випробування з географії та методики
навчання географії

014.08

Середня освіта (Фізика
та Математика)

1р.04 міс

–

Фахове випробування з фізики

014.08

Середня освіта
(Фізика)

1р.04 міс

–

Фахове випробування з фізики

014.10

(Трудове навчання та
технології)

1р.04 міс

1р.04 міс

Фахове випробування з основ виробництва

014.15

Середня освіта
(Природничі науки)

1р.04 міс.

–

Фахове випробування з природничих наук та
методик їхнього навчання

Код
спеціальності

Середня освіта

Назва конкурсної
пропозиції

Освітня програма

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Іспити

015.39

Професійна освіта
(Цифрові технології)

1р.04 міс.

_

Фахове випробування з комп’ютерних наук

073

Управління фінансовоекономічною безпекою

1р.04 міс.

1р.04 міс.

1. Іноземна мова (К1=0,5)
2. Фаховий іспит з менеджменту (К2=0,5)

112

Статистика (Фінансова,
страхова та
комп’ютерна
статистика)

1р.04 міс

–

Фахове випробування з математики та статистики

122

Комп’ютерні науки

1р.04 міс

–

Фахове випробування з комп’ютерних наук

Код
спеціальності

магістр за спорідненою та
неспорідненою
спеціальністю, 1 курс
(денна), бюджет та /або
комерція
Професійна освіта
(Цифрові технології) –
магістр за спорідненою та
неспорідненою
спеціальністю, 1 курс
(денна), бюджет та /або
комерція
Менеджмент – магістр за
спорідненою та
неспорідненою
спеціальністю, 1 курс
(денна, заочна), бюджет
та /або комерція
Статистика – магістр за
спорідненою та
неспорідненою
спеціальністю, 1 курс
(денна), бюджет та /або
комерція
Комп’ютерні науки –
магістр за спорідненою та
неспорідненою
спеціальністю, 1 курс

Назва конкурсної
пропозиції

Код
спеціальності

Освітня програма

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Іспити

(денна), бюджет та /або
комерція

Факультет історії, бізнес-освіти та права
Середня освіта (Історія)
– магістр за спорідненою
спеціальністю, 1 курс
(денна, заочна), бюджет
та /або комерція
Середня освіта (Історія)
– магістр за
неспорідненою
спеціальністю, 1 курс
(заочна), виключно
комерція
Право – магістр за
спорідненою
спеціальністю, 1 курс
(денна), бюджет та /або
комерція; (заочна),
виключно комерція
Правоохоронна
діяльність – магістр за
неспорідненою
спеціальністю, 1 курс
(денна, заочна), виключно
комерція

014.03

Середня освіта (Історія,
Правознавство)

1р.04 міс

1р.04 міс

Фахове випробування з історії

014.03

Середня освіта
(Історія)

–

1р.10 міс

Фахове випробування з історії

081

Право

1р.04 міс

1р.04 міс

1. Іноземна мова (К1=0,3)
2. Вступний іспит з права (К2=0,7)

262

Правоохоронна
діяльність

1р.10 міс

1р.10 міс

Фахове випробування з основ правоохоронної
діяльності

Назва конкурсної
пропозиції

Код
спеціальності

Освітня програма

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Іспити

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій
Середня освіта
(Англійська мова і
література) – магістр за
спорідненою
спеціальністю, 1 курс
(денна, заочна), бюджет
та /або комерція
Середня освіта
(Англійська мова і
література) – магістр за
неспорідненою
спеціальністю, 1 курс
(заочна), виключно
комерція
Середня освіта
(Німецька мова і
література) – магістр за
спорідненою
спеціальністю, 1 курс
(денна), бюджет та /або
комерція
Філологія (Германські
мови та літератури
(переклад включно),
перша – німецька) –
магістр за спорідненою
спеціальністю, 1 курс,
(денна),бюджет та /або
комерція

014.02

Середня освіта (Мова і
література (англійська
та німецька))

014.02

Середня освіта (Мова і
література
(англійська))

1р.04 міс

1р.04 міс

Фахове випробування з англійської філології

–

1р.10 міс

Фахове випробування з англійської філології

014.02

Середня освіта (Мова і
література (німецька та
англійська))

1р.04 міс

1р.04 міс

Фахове випробування з німецької філології

035.043

Філологія (Германські
мови та літератури
(переклад німецька та
англійська включно)

1р.04 міс

–

Фахове випробування з теорії та практики
перекладу німецької мови

Назва конкурсної
пропозиції

Код
спеціальності

Освітня програма

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Іспити

Факультет педагогіки, психології та мистецтв
Педагогіка вищої школи
– магістр, 1 курс (денна,
заочна), виключно
комерція
Позашкільна освіта –
магістр, 1 курс (денна,
заочна), виключно
комерція
Психологія – магістр за
спорідненою спеціальністю,
1 курс (денна, заочна),
бюджет та /або комерція
Психологія – магістр за
неспорідненою
спеціальністю, 1 курс
(заочна), виключно
комерція
Середня освіта
(Образотворче
мистецтво) – магістр за
спорідненою та
неспорідненою
спеціальністю, 1 курс
(денна), бюджет та /або
комерція
Середня освіта (Музичне
мистецтво) – магістр за
спорідненою та
неспорідненою

011

Освітні, педагогічні
науки (Педагогіка
вищої школи)

1р.04 міс

1р.04 міс

Фахове випробування з педагогіки

011

Освітні, педагогічні
науки (Позашкільна
освіта)

1р.04 міс

1р.04 міс

Фахове випробування з педагогіки

053

Психологія (практична
психологія)
Психологія бізнесу та
управління

1р.04 міс

1р.04 міс

1. Іноземна мова (К1=0,5)
2. Фаховий іспит з практичної психології (К2=0,5)

053

Психологія (практична
психологія)

_

1р.10 міс

1. Іноземна мова (К1=0,5)
2. Фаховий іспит з практичної психології (К2=0,5)

014.12

Середня освіта
(Образотворче
мистецтво)

1р.04 міс

_

Фахове вступне випробування з образотворчого
мистецтва

014.13

Середня освіта
(Музичне мистецтво)

1р.04 міс

1р.04 міс

Фахове випробування з теорії музичної освіти

Назва конкурсної
пропозиції

Освітня програма

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Іспити

024

Хореографія та
Середня освіта (Мова і
література
(англійська))

1р.04 міс

_

Фахове випробування з хореографічного
мистецтва

024

Хореографія та
Середня освіта (Мова і
література
(англійська))

1р.04 міс

1р.04 міс

Фахове випробування з хореографічного
мистецтва

Код
спеціальності

спеціальністю, 1 курс
(денна, заочна), бюджет
та /або комерція
Хореографія – магістр за
неспорідненою
спеціальністю, 1 курс
(денна), бюджет та /або
комерція
Хореографія – магістр за
спорідненою
спеціальністю, 1 курс
(заочна), бюджет та /або
комерція

Факультет фізичного виховання
Середня освіта (Фізична
культура) – магістр за
спорідненою
спеціальністю, 1 курс
(денна, заочна),бюджет
та /або комерція
Середня освіта (Фізична
культура) – магістр за
неспорідненою
спеціальністю, 1 курс
(заочна), виключно
комерція

014.11

Середня освіта
(Фізична культура) та
методика спортивномасової роботи

1р.04 міс

1р.04 міс

Фахове випробування з теорії та методики
фізичного виховання і спорту

014.11

Середня освіта
(Фізична культура)

–

1р.10 міс

Фахове випробування з теорії та методики
фізичного виховання і спорту

