
Спеціалізація
(освітня програма)

Фахове 
випробування

Термін
навчання

Назва Код Код Назва

/може повторювати 
назву спеціальності/

051 Економіка ВСЬОГО:

Інші спеціальності 051 Економіка Організація бізнесу

ЗНО з української 
мови і літератури; 
ЗНО з математики або 
ЗНО з історії України;  
 Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

071 Облік і оподаткування ВСЬОГО:

Інші спеціальності 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

ЗНО з української 
мови і літератури; 
ЗНО з математики або 
ЗНО з історії України;  
 Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

Д
ен

на
, з

ао
чн

а

Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)

Ф
ор

м
а 

на
вч

ан
ня

Додаток 2.1

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 освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

(назва вищого навчального закладу)

Д
ен

на
, з

ао
чн

а

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Курс

Спеціальності ОС бакалавра 
(ОС магістра, ОКР спеціаліста 

медичного та ветеринарно-медичного 
спрямувань), напрями підготовки ОКР 

бакалавра

Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування



072 Фінанси, банківська справа та 
страхування ВСЬОГО:

Інші спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування

Фінанси, банківська справа 
та страхування 

ЗНО з української 
мови і літератури; 
ЗНО з математики або 
ЗНО з історії України;  
 Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

073 Менеджмент ВСЬОГО:

Інші спеціальності 073 Менеджмент Управління бізнесом 

ЗНО з української 
мови і літератури; 
ЗНО з математики або 
ЗНО з історії України;  
 Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

076 Підприємство, торгівля та біржова 
діяльність ВСЬОГО:

Інші спеціальності 076 Підприємство, торгівля та біржова 
діяльність

Підприємництво, торгівля, 
логістика

ЗНО з української 
мови і літератури; 
ЗНО з математики або 
ЗНО з історії України;  
 Фахове вступне 
випробування

2 курс 3р  

101 Екологія ВСЬОГО:

Інші спеціальності 101 Екологія

Економіка 
природокористування та 
охорона навколишнього 
середовища

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

103 Науки про Землю ВСЬОГО:

Інші спеціальності 103 Науки про Землю Економічна географія та 
регіонознавство

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

Д
ен

на
, з

ао
чн

а
Д

ен
на

, з
ао

чн
а

Д
ен

на
, з

ао
чн

а
Д

ен
на

, з
ао

чн
а

Д
ен

на
, з

ао
чн

а



241 Готельно-ресторанна справа ВСЬОГО:

Інші спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна 
справа

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

242 Туризм ВСЬОГО:

Туризм 242 242 Туризм Організація туристичного 
бізнесу

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

292 Міжнародні економічні відносини ВСЬОГО:

Інші спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні 
відносини

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

014 Середня освіта ВСЬОГО:

Інші спеціальності 014 Середня освіта Середня освіта (Історія)

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

032 Історія та археологія ВСЬОГО:

Інші спеціальності 032 Історія та археологія Історія та археологія

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

033 Філософія ВСЬОГО:

Інші спеціальності 033 Філософія Філософія

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  
Денна

Денна

Д
ен

на
, з

ао
чн

а
Д

ен
на

, з
ао

чн
а

Д
ен

на
, з

ао
чн

а

Навчально-науковий гуманітарний інститут

Д
ен

на
, з

ао
чн

а



034 Культурологія ВСЬОГО:

Інші спеціальності 034 Культурологія Культурологія

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

052 Політологія ВСЬОГО:

Інші спеціальності 052 Політологія Політологія

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

053 Психологія ВСЬОГО:

Психологія 053 Психологія Психологія

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

Інші спеціальності 053 Психологія Психологія

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

081 Право ВСЬОГО:

Інші спеціальності 081 Право Право

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

231 Соціальна робота ВСЬОГО:

Соціальна робота 231 231 Соціальна робота Соціальна робота

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

Інші спеціальності 231 Соціальна робота Соціальна робота

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

Денна

Д
ен

на
, з

ао
чн

а
Д

ен
на

, з
ао

чн
а

Д
ен

на
, з

ао
чн

а
Д

ен
на

, з
ао

чн
а

2 Курс 3р  

2 Курс 3р  



014 Середня освіта ВСЬОГО:

Інші спеціальності 014 Середня освіта Українська мова і 
література

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

Інші спеціальності 014 Середня освіта Мова і література 
(англійська)

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

Інші спеціальності 014 Середня освіта Мова і література 
(французька)

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

Інші спеціальності 014 Середня освіта Мова і література 
(арабська)

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

Інші спеціальності 014 Середня освіта Мова і література 
(турецька)

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

035 Філологія ВСЬОГО:

Інші спеціальності 035 Філологія Українська мова та 
література

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

Інші спеціальності 035 Філологія

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

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

Інші спеціальності 035 Філологія
Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - німецька

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

Д
ен

на
, з

ао
чн

а

Навчально-науковий інститут філології та журналістики



Інші спеціальності 035 Філологія

Романські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
французька

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

Інші спеціальності 035 Філологія Кримськотатарська мова та 
література

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

Інші спеціальності 035 Філологія
Слов'янські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша -російська

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

Інші спеціальності 035 Філологія
Східні мови та літератури 
(переклад включно), перша 
-арабська

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

Інші спеціальності 035 Філологія
Східні мови та літератури 
(переклад включно), перша 
- турецька

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

Інші спеціальності 035 Філологія

Східні мови та літератури 
(переклад включно), перша 
мова - іврит. Мова та 
література іврит, переклад, 
англійська мова

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

061 Журналістика ВСЬОГО:

Інші спеціальності 061 Журналістика Журналістика

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

Д
ен

на
, з

ао
чн

а
Д

ен
на

, з
ао

чн
а



017 Фізична культура і спорт ВСЬОГО:

Інші спеціальності 017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

227 Фізична терапія, ерготерапія ВСЬОГО:

Технології медичної діагностики та 
лікування 224

Медсестринство 223

029 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа ВСЬОГО:

Інші спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа

Документознавство та 
інформаційна діяльність

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

144 Теплоенергетика ВСЬОГО:

Інші спеціальності 144 Теплоенергетика Теплоенергетика

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

151 Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології ВСЬОГО:

Інші спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології

Автоматизація та 
комп'ютерно-інтегровані 
технології

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

Денна

Денна

Д
ен

на
, з

ао
чн

а
Д

ен
на

, з
ао

чн
а

Д
ен

на
, з

ао
чн

а

Фізична терапія, ерготерапія227 Фізична терапія, 
ерготерапія 2 Курс 3р  

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

Загальновузівська кафедра фізичного виховання, спорту і здоров'я людини

Навчально-науковий інститут муніципального управління



122 Комп'ютерні науки ВСЬОГО:

Інші спеціальності 122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки 

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

123 Комп'ютерна інженерія ВСЬОГО:

Інші спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2 Курс 3р  

Д
ен

на
, з

ао
чн

а
Д

ен
на

, з
ао

чн
а



Спеціалізація
(освітня програма)

Фахове 
випробування

Термін
навчання

Назва Код Код Назва

/може повторювати 
назву спеціальності/

051 Економіка ВСЬОГО:

Економіка 051

економіка підприємства             5.03050401

прикладна статистика 5.03050601

071 Облік і оподаткування ВСЬОГО:

Облік і оподаткування 071

бухгалтерський облік  5.03050901

оціночна діяльність   5.03050802

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування ВСЬОГО:

Фінанси, банківська справа та страхування 072

оціночна діяльність   5.03050802

бухгалтерський облік  5.03050901

фінанси і кредит      5.03050801

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фінанси, банківська справа 
та страхування 

Д
ен

на
, з

ао
чн

а
Д

ен
на

, з
ао

чн
а

Д
ен

на
, з

ао
чн

а
Ф

ор
м

а 
на

вч
ан

ня

1 Курс 2р  

2р  

071 1 Курс

Економіка051 Економіка 

ЗНО з української 
мови і літератури; 
ЗНО з математики (на 
бюджет) або ЗНО з 
історії України (на 
контракт); Фахове 
вступне випробування

ЗНО з української 
мови і літератури; 
ЗНО з математики (на 
бюджет) або ЗНО з 
історії України (на 
контракт); Фахове 
вступне випробування

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, на 1 курс)

1 Курс

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Курс

Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування

Спеціальності ОС бакалавра 
(ОС магістра, ОКР спеціаліста 

медичного та ветеринарно-медичного 
спрямувань), напрями підготовки ОКР 

бакалавра

ЗНО з української 
мови і літератури; 
ЗНО з математики (на 
бюджет) або ЗНО з 
історії України (на 
контракт); Фахове 
вступне випробування

Облік і оподаткування 2р  Облік і оподаткування 



073 Менеджмент ВСЬОГО:

Менеджмент 073

організація виробництва 5.03060101

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність ВСЬОГО:

Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 076

економіка підприємства             5.03050401

маркетингова діяльність          5.03050701

комерційна діяльність 5.03050702

товарознавство та комерційна діяльність     5.03051001

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції 5.03051002

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201

організація обслуговування населення 5.14010202

101 Екологія ВСЬОГО:

Екологія 101

прикладна екологія 5.04010602

ЗНО з української 
мови і літератури; 
ЗНО з математики (на 
бюджет) або ЗНО з 
історії України (на 
контракт); Фахове 
вступне випробування

1 Курс

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

073 Менеджмент Управління бізнесом 

Д
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на
, з

ао
чн

а
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на

, з
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чн
а
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, з

ао
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а

2р  

2р  

Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

ЗНО з української 
мови і літератури; 
ЗНО з математики (на 
бюджет) або ЗНО з 
історії України (на 
контракт); Фахове 
вступне випробування

1 Курс

2р  101 Екологія

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

Екологія та охорона 
навколишнього середовища 1 Курс



103 Науки про Землю ВСЬОГО:

Науки про Землю 103

пошук та розвідка геологічними методами 5.04010301

пошук та розвідка геофізичними методами 5.04010302

пошук та розвідка гідрогеологічними та 
інженерно-геологічними методами 5.04010303

розвідування нафтових та газових родовищ 5.04010304

метеорологічні та гідрологічні 
спостереження 5.04010501

експлуатація та обслуговування 
гідрометеорологічних вимірювальних 
систем

5.04010502

експлуатація метеорологічних 
радіолокаційних станцій 5.04010503

геодезичні роботи та експлуатація 
геодезичного обладнання 5.08010101

землевпорядкування 5.08010102

картографічні роботи 5/08010103

241 Готельно-ресторанна справа ВСЬОГО:

Готельно-ресторанна справа 241

готельне обслуговування 5.14010101

ресторанне обслуговування 5.14010102

014 Середня освіта ВСЬОГО:

Середня освіта (Історія) 014

технологічна освіта 5.01010301

014 Середня освіта Середня освіта (Історія)

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

1 Курс 2р  

2р  

Навчально-науковий гуманітарний інститут

241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна 
справа

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

1 Курс 2р  

103 Науки про Землю
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Денна

Науки про Землю

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

1 Курс



081 Право ВСЬОГО:

Право 081

правознавство         5.03040101

014 Середня освіта ВСЬОГО:

014 Середня освіта Українська мова і 
література

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

1 Курс 2р  

014 Середня освіта Мова і література 
(англійська)

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

1 Курс 2р  

014 Середня освіта Мова і література 
(французька)

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

1 Курс 2р  

014 Середня освіта Мова і література 
(арабська)

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

1 Курс 2р  

014 Середня освіта Мова і література 
(турецька)

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

1 Курс 2р  

061 Журналістика ВСЬОГО:

Журналістика 061

видавнича справа та редагування 5.03030301

061 Журналістика Журналістика

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

1 Курс 2р  

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

1 Курс 2р  

5.01010301 Технологічна освіта                                     014 
Середня освіта (Мова і література                          

(споріднена мова)

081 Право Право
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Навчально-науковий інститут філології та журналістики



017 Фізична культура і спорт ВСЬОГО:

Фізична культура і спорт 017

фізичне виховання 5.01020101

029 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа ВСЬОГО:

Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа 029

бібліотечна справа    5.02010201

діловодство 5.02010501

122 Комп'ютерні науки ВСЬОГО:

Комп'ютерні науки 122

обслуговування програмних систем і 
комплексів 5,05010101

обслуговування систем баз даних і знань 5,05010102

123 Комп'ютерна інженерія ВСЬОГО:

Комп'ютерна інженерія 123

обслуговування комп'ютерних систем і 
мереж 5,05010201
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017 1 Курс 2р  

Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа

Документознавство та 
інформаційна діяльність

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

1 Курс 2р  

Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

1 Курс

Загальновузівська кафедра фізичного виховання, спорту і здоров'я людини

Навчально-науковий інститут муніципального управління

122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки 

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

029

2р  

123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

1 Курс 2р  



144 Теплоенергетика ВСЬОГО:

Теплоенергетика 144

монтаж і експлуатація теплоенергетичного 
устаткування теплових електростанцій 5.05060101

підготовка води, палива і мастильних 
матеріалів на електростанціях 5.05060102

монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання 5.05060103

експлуатація теплотехнічного і 
теплотехнологічного устаткування і систем 
теплопостачання

5.05060104

151 Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології ВСЬОГО:

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології 151

виробництво та обслуговування авіаційних 
приладів і електрообладнання 5.05100301

обслуговування систем управління і 
автоматики  5.05020101

обслуговування комп'ютеризованих 
інтегрованих і робототехнічних систем 5.05020102

монтаж, обслуговування засобів і систем 
автоматизації технологічного виробництва 5.05020201

обслуговування автоматизованого 
теплоенергетичного устаткування на 
електростанціях      

5.05020202

монтаж, обслуговування та ремонт 
автоматизованих систем керування рухом 
на залізничному транспорті

5.05020203

обслуговування інтелектуальних 
інтегрованих систем         5.05020205

обслуговування та ремонт пристроїв 
електрозв'язку на транспорті      5.05020204

151 Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології

Автоматизація та 
комп'ютерно-інтегровані 

технології
1 Курс

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

2р  

144 Теплоенергетика Теплоенергетика

ЗНО з української 
мови і літератури; 
Фахове вступне 
випробування

1 Курс 2р  
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