
Курс
Назва Код Код Назва

051 Економіка

Економіка 051

економічна теорія 6.030501

економічна кібернетика 6.030502

міжнародна економіка 6.030503

економіка підприємства 6.030504

управління персоналом та 
економіка праці 6.030505

прикладна статистика 6.030506

економічна теорія 7.03050101

економічна кібернетика 7.03050201

міжнародна економіка 7.03050301

економіка підприємства (за 
видами економічної діяльності) 7.03050401

управління персоналом та 
економіка праці 7.03050501

прикладна статистика 7.03050601

економічна та соціальна географія 7.04010402

Інші спеціальності

Ф
ор

м
а 

на
вч

ан

Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування

Спеціальності 
ОКР спеціаліста, 

ОС магістра

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

Додаток 3

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
(назва вищого навчального закладу)

Магістр

Термін
навчання

Споріднені 
спеціальності ОС бакалавра, 

напрями підготовки ОКР бакалавра / 
Інші спеціальності ОС бакалавра,

напрями підготовки ОКР бакалавра

Спеціалізація
(освітня програма) 
/може повторювати 
назву спеціальності/ 

Перелік фахових 
випробувань 

1р 5м  1 Курс Д
ен

на

051 Економіка Розвиток бізнесу

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови



071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування 071

облік і аудит 6.030509

оподаткування 7.03050803

облік і аудит 7.03050901

Інші спеціальності

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування

Фінанси, банківська справа та 
страхування 072

фінанси і кредит 6.030508

фінанси і кредит (за 
спеціалізованими програмами) 7.03050801

банківська справа 7.03050802

Інші спеціальності

073 Менеджмент

Менеджмент 073

менеджмент 6.030601

менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами 
економічної діяльності)

7.03060101

менеджмент інноваційної 
діяльності 7.03060102

менеджмент природоохоронної 
діяльності 7.03060103

менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності 7.03060104

менеджмент інвестиційної 
діяльності 7.03060105

управління в сфері економічної 
конкуренції 7.03060106

логістика 7.03060107

Інші спеціальності

Менеджмент 073

менеджмент 6.030601

1р 5м  1 Курс

1 Курс

 

1 Курс 1р 5м  

   

1р 5м  

Д
ен

на
, з

ао
чн

а
Д

ен
на

, з
ао

чн
а

Д
ен

на
, з

ао
чн

а

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування

Фінанси, банківська справа та 
страхування

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

073 Менеджмент Менеджмент організацій і 
адміністрування 

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

 
 

  

     
 



менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами 
економічної діяльності)

7.03060101

менеджмент інноваційної 
діяльності 7.03060102

менеджмент природоохоронної 
діяльності 7.03060103

менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності 7.03060104

менеджмент інвестиційної 
діяльності 7.03060105

управління в сфері економічної 
конкуренції 7.03060106

логістика 7.03060107

Інші спеціальності

076 Підприємство, торгівля та 
біржова діяльність

Підприємство, торгівля та біржова 
діяльність 076

економіка підприємства 6.030504

маркетинг 6.030507

товарознавство і торговельне 
підприємництво 6.030510

управління персоналом та 
економіка праці 6.030505

побутове обслуговування 6.140102

економіка підприємства (за 
видами економічної діяльності) 7.03050401

управління персоналом та 
економіка праці 7.03050501

біржова діяльність 7.03050702

товарознавство і комерційна 
діяльність 7.03051001

товарознавство та експертиза в 
митній справі 7.03051002

експертиза товарів та послуг 7.03051003
управління безпечністю та якістю 
товарів 7.03051004

організація оптової та роздрібної 
торгівлі 7.03051005

організація побутового 
обслуговування 7.14010201

1 Курс

1 Курс 1р 5м  

1р 5м  

 
Д

ен
на

, з
ао

чн
а

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 

діяльності
Менеджмент073

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

076 Підприємство, торгівля та біржова 
діяльність

Платформна економіка та 
бізнес діяльність

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови



оцінка землі та нерухомого майна 7.08010104

Інші спеціальності

101 Екологія

Екологія 101

екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване 
природокористування

6.040106

екологія та охорона 
навколишнього середовища 7.04010601

екологічна безпека 7.04010603

екологічний контроль та аудит 7.04010604

радіоекологія 7.04010605

заповітна справа 7.04010606

Інші спеціальності

103 Науки про Землю

Науки про Землю 103

геологія 6.040103

географія 6.040104

гідрометеорологія 6.040105

геодезія, картогоафія та 
землеустрій 6.080101

геологія 7.04010301

гідрогеологія 7.04010302
геофізика 7.04010303
геоінформатика 7.04010304
геологія нафти і газу 7.04010305
геохімія та мінералогія 7.04010306

географія 7.04010401

економічна та соціальна географія 7.04010402

географія України 7.04010403

політична географія та 
геополітика 7.04010404

природнича географія 7.04010405

географія рекреації та туризму 7.04010406

конструктивна географія 7.04010407

1 Курс

 

1р 5м  

1р 5м  

   

1 Курс

 
Д

ен
на

Д
ен

на

       
 

  

     
 

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

Екологічне підприємництво та 
екологічний туризмЕкологія101

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

Науки про Землю Географія туризму та рекреації103



геоморфологія та палеогеографія 7.04010408

метеорологія 7.04010501

океанологія 7.04010502

гідрологія 7.04010503

гідрографія 7.04010504

агрометеорологія 7.04010505

атмосферна геофізика 7.04010506

кліматологія 7.04010507

геодезія 7.08010101

картографія 7.08010102

землеустрій та кадастр 7.08010103

оцінка землі та нерухомого майна 7.08010104

Інші спеціальності

242 Туризм

Туризм 242

туризм 6.140103

туризмознавство (за видами) 7.14010301

географія рекреації та туризму 7.04010406

Інші спеціальності

281 Публічне управління та 
адміністрування

292 Міжнародні економічні 
відносини

Міжнародні економічні відносини 292

міжнародний бізнес 6.030206

 

Інші спеціальності

1 Курс 1р 4м  

Основи держави і права; 
Основи економіки; 

Співбесіда;
Іноземна мова

1 Курс

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

1 Курс

   

 

Інші спеціальності 281 Публічне управління та 
адміністрування 

Територіальне управління та 
місцеве самоврядування

 
а

Д
ен

на
, з

ао
чн

а
За

оч
на

Д
ен

на
, з

ао
чн

а

1р 5м  

   

281 Публічне управління та 
адміністрування 

Публічне управління та 
адміністрування 1р 5м  

  

     
 

     

242

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

Туризм Управління туристичним 
бізнесом

    
  

     
 



міжнародні економічні відносини 6.030203

міжнародна економіка 6.030503

міжнародний бізнес 7.03020601

міжнародні економічні відносини 7.03020301

міжнародна економіка 7.03050301

Інші спеціальності

014 Середня освіта

Середня освіта (Історія) 014

історія 6.020302

історія 7.02030201

Інші спеціальності

029 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа 029 

документознавство та 
інформаційна діяльність 6.020105

книгознавство, бібліотекознавство 
і бібліографія 6.020101

документознавство та 
інформаційна діяльність 7.02010501

книгознавство, бібліотекознавство 
і бібліографія 7.02010201

Інші спеціальності

032 Історія та археологія
Історія та археологія 032
історія 6.020302

історія 7.02030201

етнологія 7.02030202

архівознавство 7.02030203

археологія 7.02030204

1 Курс

Д
ен

на
, з

ао
чн

а
Д

ен
на

Д
ен

на
, з

ао
чн

а
Д

ен
на

1р 5м  

1 Курс 1р 5м  

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

1 Курс 1р 5м  

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

Навчально-науковий гуманітарний інститут

1 Курс 1р 5м  

032 Історія та археологія Історія та археологія

029 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа 

Документознавство та 
інформаційна діяльність

292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні 
відносини

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

014 Середня освіта Середня освіта. Історія

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови



Інші спеціальності

033 Філософія

Філософія 033

філософія 6.020301

філософія 7.02030101

Інші спеціальності

034 Культурологія

Культурологія 034

культурологія 6.020101

культурологія (за видами 
діяльності) 7.02010101

Інші спеціальності

052 Політологія

Політологія 052

політологія 6.030104

політологія (за сферами 
політичної діяльності) 7.03010401

політична географія та 
геополітика 7.04010404

Інші спеціальності

053 Психологія

Психологія 053

психологія 6.030102

практична психологія 6.030103

психологія 7.03010201

практична психологія (за вилами) 7.03010301

Інші спеціальності

1р 5м  

1р 5м  

Д
ен

на

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

1 КурсФахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови Д

ен
на

, з
ао

чн
а

Д
ен

на
, з

ао
чн

а
Д

ен
на

, з
ао

чн
а

1р 5м  

    

1 Курс 1р 5м  

  

     
 

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

    

033 Філософія Філософія

1 Курс

1 Курс

Психологія Психологія

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

034 Культурологія Культурологія

052 Політологія Політологія

053



081 Право

Право 081

правознавство 6.030401

інтелектуальна власність 7.18010011

правознавство 7.03040101

Інші спеціальності

014 Середня освіта

Середня освіта. Українська мова і 
література 014

філологія 6.020303

українська мова і література 7.02030301 014 Середня освіта
Середня освіта. Українська 
мова та література, зарубіжна 
література

Інші спеціальності 014 Середня освіта
Середня освіта. Українська 
мова та література, зарубіжна 
література

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

014 Середня освіта

Середня освіта (новогрецька) 014 014 Середня освіта Мова і література 
(новогрецька). 

філологія 6.020303 014 Середня освіта Мова і література 
(новогрецька). 

мова і література (із зазначенням 
іноземної мови) 7.02030302 014 Середня освіта Мова і література 

(новогрецька). 

014 Середня освіта

1р 5м  1 Курс

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

1 Курс 1р 5м  

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

Д
ен

на
, з

ао
чн

а

Навчально-науковий інститут філології та журналістики

Середня освіта. Українська 
мова та література, зарубіжна 
література

1 Курс 1р 5м  081 Право Право

Єдине фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови



Інші спеціальності 014 Середня освіта Мова і література 
(новогрецька). 

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

Середня освіта Мова і література 
(французька) 014 014 Середня освіта Мова і література (французька)

філологія 6.020303 014 Середня освіта Мова і література (французька)

мова і література (із зазначенням 
іноземної мови) 7.02030302 014 Середня освіта Мова і література (французька)

Інші спеціальності 014 Середня освіта Мова і література (французька)

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

Середня освіта Мова і література 
(англійська) 014 014 Середня освіта Мова і література (англійська)

філологія 6.020303 014 Середня освіта Мова і література (англійська)

мова і література (із зазначенням 
іноземної мови) 7.02030302 014 Середня освіта Мова і література (англійська)

Інші спеціальності 014 Середня освіта Мова і література (англійська)

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

Середня освіта Мова і література 
(німецька) 014 014 Середня освіта Мова і література (німецька)

філологія 6.020303 014 Середня освіта Мова і література(німецька)

1 Курс

    

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

 

1 Курс

   

1р 5м  

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

1р 5м  

Д
ен

на

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови



мова і література (із зазначенням 
іноземної мови) 7.02030302 014 Середня освіта Мова і література(німецька)

Інші спеціальності 014 Середня освіта Мова і література (німецька)

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

Середня освіта Мова і література 
(турецька або арабська) 014 014 Середня освіта Мова і література (турецька або 

арабська)

філологія 6.020303 014 Середня освіта Мова і література (турецька або 
арабська)

мова і література (із зазначенням 
іноземної мови) 7.02030302 014 Середня освіта Мова і література (турецька або 

арабська)

Інші спеціальності 014 Середня освіта Мова і література (турецька або 
арабська)

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

Середня освіта Мова і література 
(кримськотатарська) 014 014 Середня освіта Мова і література 

(кримськотатарська)

філологія 6.020303 014 Середня освіта Мова і література 
(кримськотатарська)

мова і література (із зазначенням 
іноземної мови) 7.02030302 014 Середня освіта Мова і література 

(кримськотатарська)

Інші спеціальності 014 Середня освіта Мова і література 
(кримськотатарська)

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

1 Курс 1р 5м  

1р 5м  1 Курс

1 Курс 1р 5м  

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

  

     
 

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови



Середня освіта Мова і література 
(російська) 014 014 Середня освіта Мова і література (російська)

філологія 6.020303 014 Середня освіта Мова і література (російська)

мова і література (із зазначенням 
іноземної мови) 7.02030302 014 Середня освіта Мова і література (російська)

Інші спеціальності 014 Середня освіта Мова і література (російська)

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

035 Філологія

Філологія. Українська мова та 
література 035 035 Філологія Філологія. Українська мова та 

література, польська мова

філологія 6.020303 035 Філологія Філологія. Українська мова та 
література, польська мова

мова і література (із зазначенням 
іноземної мови) 7.02030302

прикладна лінгвістика 7.02030303

переклад 7.02030304

літературна творчість 7.02030305

фольклористика 7.02030306

філологія 7.02030307

Інші спеціальності 035 Філологія Філологія. Українська мова та 
література, польська мова

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

035 Філологія Філологія. Українська мова та 
література, польська мова

1 Курс 1р 5м  

Д
ен

на

1 Курс 1р 5м  

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови



Філологія. Германські мови та 
літератури (переклад включно) 
перша мова - англійська або 
німецька

035 

філологія 6.020303

мова і література (із зазначенням 
іноземної мови) 7.02030302

прикладна лінгвістика 7.02030303

переклад 7.02030304

літературна творчість 7.02030305

фольклористика 7.02030306

філологія 7.02030307

Інші спеціальності 035 Філологія
Германські мови та літератури 
(переклад включно) перша мова 
- англійська або німецька

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

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

035 

філологія 6.020303

мова і література (із зазначенням 
іноземної мови) 7.02030302

прикладна лінгвістика 7.02030303

переклад 7.02030304

літературна творчість 7.02030305

фольклористика 7.02030306

філологія 7.02030307

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

035 Філологія
Германські мови та літератури 
(переклад включно) перша мова 
- англійська або німецька

1 Курс 1р 5м  

Д
ен

на
, з

ао
чн

а
Д

ен
на

, з
ао

чн
а

035

1 Курс 1р 5м  

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

Філологія
Германські мови та літератури 
(переклад включно) перша мова 
- англійська або німецька

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

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови



Інші спеціальності 035 Філологія
Романські мови та літератури 
(переклад включно), перша 
мова - французька

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

Філологія. Кримськотатарська 
мова та література 035 

філологія 6.020303

мова і література (із зазначенням 
іноземної мови) 7.02030302

прикладна лінгвістика 7.02030303

переклад 7.02030304

літературна творчість 7.02030305

фольклористика 7.02030306

філологія 7.02030307

Інші спеціальності 035 Філологія
Кримськотатарська філологія і 
журналістика, англійська мова 
та переклад 

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

Філологія. Східні мови та 
літератури (переклад включно), 
перша мова - арабська або перська 
або турецька

035 

філологія 6.020303

мова і література (із зазначенням 
іноземної мови) 7.02030302

прикладна лінгвістика 7.02030303

переклад 7.02030304

літературна творчість 7.02030305

фольклористика 7.02030306

філологія 7.02030307

Філологія

Східні мови та літератури 
(переклад включно), перша 
мова - арабська або перська або 
турецька

035 Філологія

Філологія
Кримськотатарська філологія і 
журналістика, англійська мова 
та переклад 

035

    

Філологія
Кримськотатарська філологія і 
журналістика, англійська мова 
та переклад 

035

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

1 Курс 1р 5м  

 
Д

ен
на

1 Курс 1р 5м  
035

Східні мови та літератури 
(переклад включно), перша 
мова - арабська або перська або 
турецька

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови



Інші спеціальності 035 Філологія

Східні мови та літератури 
(переклад включно), перша 
мова - арабська або перська або 
турецька

Фахове вступне 
випробування;

Іспит з іноземної мови 
(англійська, французька, 
німецька або іспанська)

Філологія. Слов'янські мови та 
літератури (переклад включно), 
перша мова - російська

035 

філологія 6.020303

мова і література (із зазначенням 
іноземної мови) 7.02030302

прикладна лінгвістика 7.02030303

переклад 7.02030304

літературна творчість 7.02030305

фольклористика 7.02030306

філологія 7.02030307

Інші спеціальності 035 Філологія

Філологія. Слов'янські мови та 
літератури (переклад включно): 
російська мова та література, 
польська мова

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

061 Журналістика

журналістика 061 

журналістика 6.030301
реклама і зв язки з громадськістю 
(за видами діяльності) 6.030302

видавнича справа та редагування 6.030303

журналістика (за видами) 7.03030101

реклама 7.03030201

зв'язки з громадськістю 7.03030202

видавнича справа та редагування 7.03030301

Інші спеціальності

Філологія. Слов'янські мови та 
літератури (переклад включно): 
російська мова та література, 
польська мова

1 Курс 1р 5м  

Філологія. Слов'янські мови та 
літератури (переклад включно): 
російська мова та література, 
польська мова

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

1 Курс

Д
ен

на
, з

ао
чн

а

 

1р 5м  

035 Філологія

   

035 Філологія

061 Журналістика Журналістика

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови



017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт 017 

фізичне виховання 6.010201

спорт 6.010202

фізичне виховання 7.01020101

спорт (за видами діяльності) 7.01020201

Інші спеціальності

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапія 227

здоров'я людини 6.010203

здоров'я людини 7.01020301

фізична реабілітація 7.01020302

фітнес та рекреація 7.01020303

Інші спеціальності

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 151 

автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 6.050202

системна інженерія 6.050201

комп'ютеризовані системи 
управління та автоматика 7.05020101

Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства

1 Курс 1р 5м  

Загальновузівська кафедра фізичного виховання, спорту і здоров'я людини

    

 
Д

ен
на

Д
ен

на

1 Курс 1р 5м  

  
  

  
 

  

     
 

227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови



комп'ютеризовані та 
робототехнічні системи 7.05020102

комп'ютерні системи управління 
рухомими об'єктами (за видами 
транспорту)

7.05020103

автоматизоване управління 
технологічними процесами 7.05020201

комп'ютерно-інтегровані 
технологічні процеси і 
виробництва

7.05020202

автоматика та автоматизація на 
транспорті (за видами транспорту) 7.05020203

Інші спеціальності

122 Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки 122

Інформатика 6.040302

інформаційно-комунікаційні 
технології 7.04030204

прикладна інформатика 7.04030202

соціальна інформатика 7.04030203

комп’ютерні системи управління 
рухомими об’єктами (за видами 
транспорту) 7.05020103

інформаційні управляючі системи 
та технології (за галузями) 7.05010101

інформаційні технології 
проектування 7.05010102

системне проектування 7.05010103

системи штучного інтелекту 7.05010104

комп'ютерний еколого-
економічний моніторинг 7.05010105

управління проектами 7.18010013

Інші спеціальності

1 Курс 1р 5м  

Д
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1 Курс 1р 5м  

Д
ен

на
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151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

Автоматизоване управління 
технологічними процесами

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови



123 Комп'ютерна інженерія

Комп'ютерна інженерія
123

комп'ютерна інженерія 6.050102
комп'ютерні системи та мережі 7.05010201

системне програмування 7.05010202

спеціалізовані комп'ютерні 
системи

7.05010203

Інші спеціальності

144 Теплоенергетика

теплоенергетика 144
теплоенергетика 6.050601

теплофізика 7.05060102

теплові електричні станції 7.05060103

технології теплоносіїв та палива 
на теплових електростанціях

7.05060104

енергетичний менеджмент 7.05060105

теплоенергетика 7.05060101

Інші спеціальності

1р 5м  1 Курс Д
ен

на

Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

144 Теплоенергетика Теплоенергетика

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

123

Д
ен

на
, з

ао
чн

а

1 Курс 1р 5м  



025 Музичне мистецтво
музичне мистецтво 025

народна художня творчість 6.020104
народна художня творчість (за 
видами) 7.02010401
народна художня творчість (за 
видами) 8.02010401

мистецтвознавство (за видами) 8.18010008

Інші спеціальності
музичне мистецтво 025

народна художня творчість 6.020104
народна художня творчість (за 
видами) 7.02010401
народна художня творчість (за 
видами) 8.02010401

мистецтвознавство (за видами) 8.18010008

Інші спеціальності

1 Курс 1р 5м  

Д
ен

на

025 Музичне мистецтво

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

Музичне мистецтво. Вокал

025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво. 
Інструментальне  виконавство. 

Фахове вступне 
випробування;

Єдиний  вступний іспит з 
іноземної мови

Навчально-науковий інститут «Академія мистецтв імені  С.С. Прокоф’єва» 

1 Курс 1р 5м  
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