







































Список рекомендованих до зарахування на ОС Магістра
(Контракт)
011 Освітні, педагогічні науки заочна
012 Дошкільна освіта денна
012 Дошкільна освіта (перехресний вступ) заочна
013 Початкова освіта заочна
013 Початкова освіта заочна (2)
013 Початкова освіта (перехресний вступ) заочна
013 Початкова освіта (порехресний вступ) денна
014.01 Середня освіта (українська мова і література) денна
014.01 Українська мова і література заочна
014.02 мова і література (англійська) денна
014.02 Середня освіта (мова і література німецька) денна
014.02 Середня освіта (мова і література) російська заочна
014.03 Середня освіта (історія) денна
014.03 Середня освіта (історія) заочна
014.04 Середня освіта (математика) денна
014.04 Середня освіта (математика) заочна
014.05 Середня освіта (біологія та здоровя людини) заочна
014.06 Середня освіта (хімія) денна
014.06 Середня освіта (Хімія) заочна
014.07 Середня освіта (географія) денна
014.07 Середня освіта (географія) заочна
014.08 Середня освіта (фізика) денна
014.09 Середня освіта (інформатика) денна
014.09 Середня освіта (інформатика) заочна
014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) заочна
014.10 Середня освіта (трудове навчання) денна
014.11 Середня освіта (фізична культура) денна
014.11 Середня освіта (фізична культура) заочна
014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) денна
014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) заочна
015.10 Професійна освіта денна
015.10 Професійна освіта денна (2)
015.10 Професійна освіта заочна
017 Фізична культура і спорт денна
017 Фізична культура і спорт заочна
025 Музичне мистецтво денна
025 Музичне мистецтво заочна
032 Історія та археологія денна
035.01 Філологія денна























035.01 Філологія (українська мова і література) заочна
035.034 Філологія (перша російська) заочна
035.041 Філологія (англ) денна
035.043 Філологія (перша німецька) денна
053 Психологія денна
053 Психологія заочна
061 Журналістика денна
061 Журналістика заочна
073 Менеджмент денна
073 Менеджмент заочна
091 Біологія заочна
102 Хімія денна
103 Науки про Землю денна
111 Математика денна
227 Фізична терапія, ерготерапія денна
227 Фізична терапія, ерготерапія заочна
231 Соціальна робота денна
231 Соціальна робота денна (2)
231 Соціальна робота заочна
281 Публічне управління та адміністрування денна
Освітні, педагогічні науки, денна

