Форма
Можливість
Вступ без додаткового
Конкурсна пропозиція / Спеціальність /
навчання
вступу з
випрбування з напряму
спеціалізація (освітня програма)
(Д-денна,
іншого
підготовки
З-заочна)
напряму
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства
022.03 Дизайн середовища (Дизайн
6.020207 дизайн
ні
Д
візуального середовища)
035.01 Філологія. Українська мова та
Д/З
література (Українська мова та література)
035.034 Філологія. Слов`янські мови та
літератури (переклад включно), перша Д
російська (Російська мова та література)
035.041 Філологія. Германські мови та
літератури (переклад включно), перша Д/З
англійська (Англійська та друга
западноєвропейська мови та літератури)
035.043 Філологія. Германські мови та
літератури (переклад включно), перша Д
німецька (Німецька та англійська мови і
6.020303 філологія
ні
літератури)
035.055 Філологія. Романські мови та
літератури (переклад включно), перша Д
французька (Французька та англійська мови і
літератури)
035.065 Філологія. Східні мови та літератури
(переклад включно), перша - китайська
(Китайська та англійська мови та літератури)

Д

035.069 Філологія. Східні мови та літератури
(переклад включно), перша японська (Японська та англійська мови і
літератури)
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин
031 Релігієзнавство
033 Філософія

6.020301 філософія

6.020301 філософія
6.030104 політологія
052 Політологія
6.040104 географія
054 Соціологія
6.030101 соціологія
6.030201 міжнародні
відносини
291 Міжнародні відносини, суспільні
6.030204 міжнародна
комунікації та регіональні студії
інформація
6.030205 країнознавство
Історичний факультет
032 Історія та археологія
6.020302 історія
Факультет психології та спеціальної освіти
6.010105 корекційна освіта
016 Спеціальна освіта
6.010203 здоров'я людини
6.030102 психологія
6.030103 практична
053 Психологія
психологія
Економічний факультет

Д

Д

так

Д

так

Д/З

так

Д/З

так

Д

обмеження

Д/З

так

Д

так

Д/З

так

051 Економіка (Економічна кібернетика)

051 Економіка (Бізнес-аналітика та
інформаційна безпека)

071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та
страхування (Страхування та управління
ризиками)
072 Фінанси, банківська справа та
страхування (Банківська справа)
072 Фінанси, банківська справа та
страхування (Фінанси)
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність (Підприємництво та організація
бізнесу)

076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність (Економіка підприємства)

6.030501 економічна теорія
6.030502 економічна
кібернетика
6.030503 міжнародна
економіка
6.030504 економіка
підприємства
6.030505 управління
персоналом та економіка
праці
6.030506 прикладна
статистика
6.030508 фінанси і кредит
6.030509 облік і аудит

6.030508 фінанси і кредит

6.030507 маркетинг
6.030504 економіка
підприємства
6.030505 управління
персоналом та економіка
праці
6.030507 маркетинг
6.030510 товарознавство і
торговельне підприємництво
6.080101 геодезія,
картографія та землеустрій
6.140102 побутове
обслуговування

Д

так

Д

так

Д/З

ні

Д

ні

Д/З

ні

Д/З

так

Д

ні

Д

так

Д/З

так

Д/З

так

Д

так

Д

так

Д

так

Д/З

так

Д

так

Д/З

так

Д

так

Д/З

так

Факультет систем та засобів масової комунікації
061 Журналістика (Медіакомунікації)
061 Журналістика (Видавнича справа та
редагування)
061 Журналістика (Реклама та зв`язки з
громадськістю)
061 Журналістика (Журналістика) 1 р. 9 м.

6.030301 журналістика
6.030302 реклама і зв'язки з
громадськістю
6.030303 видавнича справа та
редагування

Юридичний факультет
081 Право

6.030401 правознавство

Факультет міжнародної економіки
073 Менеджмент (Менеджмент високих
технологій)
6.030505 управління
персоналом та економіка
073 Менеджмент (Міжнародний менеджмент)
праці
6.030601 менеджмент
073 Менеджмент (Управління персоналом та
економіка праці)
242 Туризм (Міжнародний туристичний
6.040104 географія
бізнес)
6.140103 туризм

6.030203 міжнародні
Д
економічні відносини
6.030206 міжнародний бізнес
292 Міжнародні економічні відносини
6.030503 міжнародна
Д
(Міжнародні економічні відносини)
економіка
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації
224 Технології медичної діагностики та
6.120102 лабораторна
Д
лікування
діагностика
292 Міжнародні економічні відносини
(Міжнародна економіка)

6.010106 соціальна педагогіка
6.130102 соціальна робота

231 Соціальна робота

так
так

обмеження

Д

так

Д/З

так

Д

так

Біолого-екологічний факультет
091 Біологія (Біологія)
091 Біологія (Біохімія)

6.040102 біологія

6.040106 екологія, охорона
навколишнього середовища
101 Екологія
Д/З
та збалансоване
природокористування
Хімічний факультет
102 Хімія
6.040101 хімія
Д/З
6.051301 хімічна технологія
161 Хімічні технології та інженерія
Д
6.051302 хімічна інженерія
6.051701 харчові технології
та інженерія
6.051702 технологічна
181 Харчові технології
Д
експертиза та безпека
харчової продукції
Геолого-географічний факультет
014.07 Середня освіта (Географія)
6.040101 географія
Д/З
6.040104 географія
242 Туризм (Туризм)
Д
6.140103 туризм
106 Географія
6.040101 географія
Д
6.040103 геологія
103 Науки про Землю (Гідрогеологія та
Д
6.040104 географія
інженерна геологія)
6.040105 гідрометеорологія
6.080101 геодезія,
103 Науки про Землю (Гідрологія)
Д
картографія та землеустрій
Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем
6.040203 фізика
104 Фізика та астрономія
Д
6.040206 астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
6.040204 прикладна фізика
Д
122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія
153 Мікро- та наносистемна техніка

6.040302 інформатика
6.050101 комп'ютерні науки
6.050201 системна інженерія
6.050102 комп'ютерна
інженерія
6.050801 мікро- та
наноелектроніка
6.051003 приладобудування
6.051004 оптотехніка

так

так
ні

ні

так
так
так
так
так

так
так

Д

так

Д

так

Д

так

6.050901 радіотехніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
6.050902 радіоелектронні
(Телекомунікації та радіотехніка)
апарати
6.050903 телекомунікації
172 Телекомунікації та радіотехніка
6.050904 мережі та системи
(Радіоелектронні апарати)
поштового зв'язку
Механіко-математичний факультет
014.04 Середня освіта (Математика)
6.040201 математика
111 Математика
6.040201 математика
112 Статистика
6.040205 статистика
113 Прикладна математика (Комп`ютерна
6.040202 механіка
механіка)
6.040301 прикладна
113 Прикладна математика (Комп`ютерні
математика
технології та моделювання в механіці рідини
6.040302 інформатика
та газу)
144 Теплоенергетика
6.050601 теплоенергетика
Факультет прикладної математики
113 Прикладна математика (Інформатика)
6.040202 механіка
6.040301 прикладна
113 Прикладна математика (Комп`ютерне
математика
моделювання та обчислювальні методи)
121 Інженерія програмного забезпечення
124 Системний аналіз

6.050103 програмна інженерія

6.040303 системний аналіз
Фізико-технічний факультет

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування

6.050501 прикладна механіка
6.050502 інженерна механіка
6.050503 машинобудування
6.050504 зварювання
6.050403 інженерне
матеріалознавство
6.050504 зварювання
6.050503 машинобудування

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
(Ракетні двигуни та енергетичні установки)
1 р. 5 м.
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
(Космічні інформаційні технології)
1 р. 5 м.
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
(Технології виробництва літальних апаратів)
1 р. 5 м.
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
(Ракетні та космічні комлекси)
1 р. 9 м.
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
(Технології виробництва літальних апаратів)
1 р. 9 м.

Д

так

Д

так

Д/З
Д
Д

так
так
так

Д

так

Д

так

Д

ні

Д

так

Д

так

Д

так

Д

так

Д

так

Д

так

Д

так

Д

6.051101 авіа- та
ракетобудування
6.051102 двигуни та
енергетичні установки
літальних апаратів

Д
Д
Д
Д

ні

141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка (Нетрадиційні та
відновлювані джерела енергії)

6.050701 електротехніка та
електротехнології
6.050702 електромеханіка
6.100101 енергетика та
електротехнічні системи в
агропромисловому комплексі

Д

так

6.050201 системна інженерія
6.050202 автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані
151 Автоматизація та комп’ютернотак
технології
Д
інтегровані технології
6.050904 мережі та системи
поштового зв'язку
6.051003 приладобудування
173 Авіоніка
6.051103 авіоніка
так
Д
Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації
011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка
так
Д/З
вищої школи)
6.030505 управління
073 Менеджмент (Управління навчальним
персоналом та економіка
так
Д
закладом)
праці
6.030601 менеджмент
073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)
так
Д/З
281 Публічне управління та адміністрування

Д/З

так

