Додаток 13 до Правил прийому
в 2020 році
ЗМІНИ
до Правил прийому до Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського
1) у заголовку слова «Про затвердження Порядку» замінити словом
«Порядок»;
2) пункти 1-3 розділу II викласти в такій редакції:
«1. Діяльність з реалізації цього Порядку організовується в Освітніх
центрах «Крим-Україна» (далі - Центри) в містах, де здійснюють освітню
діяльність заклади вищої освіти.
1. Центр створено на базі Педуніверситету, який надає квоти для
зарахування Заявників для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за
кошти державного бюджету (далі - заклади освіти) спільно із закладами загальної
середньої освіти комунальної форми власності, визначеними Вінницьким
департаментом освіти та науки Вінницької обласної державної адміністрації
серед закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративнотериторіальної одиниці для проведення річного оцінювання та державної
підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про
базову середню освіту або повну загальну середню освіту в передбачених цим
Порядком випадках (далі - уповноважені заклади загальної середньої освіти).
Педуніверситет забезпечує функціонування Центру на правах підрозділу
Приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників
відповідального секретаря приймальної комісії.
Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи,
правила прийому та встановлені квоти розміщується на вебсайтах Міністерства
освіти і науки України та Педуніверситету не пізніше 01 березня поточного року.
3. Центр:
забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника
(відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти);
сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації
Заявника з української мови та історії України, видачу йому документів
державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту
(відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти);
організовує оформлення документів Заявника як вступника, проведення
вступного випробування до Педуніверситету та (в разі проходження
конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до Педуніверситету;
сприяє поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання,
державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до
гуртожитку Педуніверситету (у разі необхідності - до надання рекомендації для
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вступу до Педуніверситету або відмови в її наданні);
сприяє отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.»;
3) у розділі III:
пункт 1 після слів «про базову» доповнити словами «середню освіту»;
абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:
«Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані
на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти
атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної
середньої освіти.»;
4) у розділі IV:
пункти 1,2 викласти в такій редакції:
«1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти до Педуніверситету.
Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти за денною формою
здобуття освіти на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до
Педуніверситету в межах квот, визначених центральним органом виконавчої
влади у сфері освіти і науки.
2. Правила прийому Заявників до Педуніверситету у його структурі
відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти у 2020 роді,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019
року № 1285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року
за № 1192/34163 (далі - Умови прийому), з урахуванням особливостей,
визначених цим Порядком, затверджуються Вченою радою Педуніверситету як
додаток до Правил прийому»;
у пункті 4:
абзац перший викласти в такій редакції:
«4. Документи від Заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня
бакалавра за кошти державного бюджету приймаються в два етапи - до 12:00
години 19 серпня (до 12:00 години 19 жовтня), вступні іспити проводяться до 19
серпня (до 21 жовтня), рейтинговий список вступників оприлюднюється не
пізніше 12:00 години 20 серпня (не пізніше 12:00 години 22 жовтня), а
зарахування проводиться не пізніше 10:00 години 22 серпня (не пізніше 15:00
години 23 жовтня) (Див. таблиця).»;
абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:
«Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України для
закладів освіти в обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця) та двадцяти
відсотків ((але не менше одного місця) у закладах вищої освіти, які відповідно
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до чинного законодавства та до дати набрання чинності Закону України «Про
вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з
тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя, Донецької та Луганської областей» встановили цей обсяг у своїх
Правилах прийому) від максимального (загального) обсягу державного
замовлення за відкритими та закритими (основними) конкурсними пропозиціями
і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу
державного замовлення.»;
5) відмітку до додатка викласти в такій редакції:
«Додаток до Порядку прийому для здобуття вищої, освіти осіб, які проживають
на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя (пункт 2 розділу І)»;
у розділі І додатка після слів «персональних даних» доповнити словами «та
на перевірку інформації щодо статусу внутрішньо переміщеної особи».
2.
У Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої освіти
осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та
Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 01 липня 2016 року за № 907/29037:
1) у заголовку слова «Про затвердження Порядку» замінити словом
«Порядок»;
2) у розділі І:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає особливості проходження державної підсумкової
атестації, отримання документа державного зразка про повну загальну середню
та прийому на навчання до закладів вищої освіти для осіб, місцем проживання
яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської
областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, із наданням можливості
вступати до закладів освіти, перелік яких оприлюднюється центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки.»;
абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
«Заявник - особа, яка після 14 квітня 2014 року завершила здобуття повної
загальної середньої освіти, місцем проживання якої є тимчасово окупована
територія окремих районів Донецької та Луганської областей, території
населених пунктів на лінії зіткнення (перелік надано у додатку 1 до Порядку)
(далі - Заявник);»;
абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:
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«Цей Порядок поширюється також на Заявників, які переселилися з
тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської
областей або з території населених пунктів на лінії зіткнення після 01 січня в рік
вступу до Педуніверситету.»;
3) у розділі II:
пункти 1, 2 викласти в такій редакції:
«1. Діяльність із забезпечення проходження річного оцінювання та
державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої освіти
Заявниками організовується в освітньому центрі «Донбас-Україна» (далі Центр) в містах, де здійснюють освітню діяльність заклади освіти.
2. Центри створюються на базі закладів освіти спільно із закладами
загальної середньої освіти комунальної форми власності, визначеними
Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації
серед закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративнотериторіальної одиниці для проведення річного оцінювання та державної
підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про
повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі уповноважені заклади загальної середньої освіти).
Педуніверситет забезпечуює функціонування Центру на правах підрозділів
Приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників
відповідального секретаря Приймальної комісії.
Інформація про створення Центру, його повноваження, графік роботи,
Правила прийому та встановлені квоти розміщується на вебсайтах Міністерства
освіти і науки України та Педуніверситету.»;
абзац п’ятий пункту 3 викласти в такій редакції:
«сприяють поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання,
державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до
гуртожитку Педуніверситету (у разі необхідності - до надання рекомендації для
вступу до Педуніверситету або відмови в її наданні);»;
4) у розділі III:
абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:
«Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані
на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти
атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної
середньої освіти.»;
у пункті 4 після слів «про базову» доповнити словами «середню освіту»;
5) у розділі IV:
і.

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
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«Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти за денною формою
здобуття освіти на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до
Педуніверситету у межах квот, визначених центральним органом виконавчої
влади у сфері освіти і науки.»;
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Правила прийому Заявників до Педуніверситету відповідно до Умов
прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за №
1192/34163 (далі - Умови прийому), визначених цим Порядком, затверджуються
Вченою радою Педуніверситету, як додаток до Правил прийому»;
у пункті 4:
абзац перший викласти в такій редакції:
«4. Документи від Заявника для вступу на денну форму здобуття освіти для
здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти державного бюджету для
зарахування під час першого етапу надання рекомендацій до зарахування
приймаються до 12:00 години 19 серпня, для зарахування під час завершального
етапу надання рекомендацій до зарахування до 12:00 години 19 жовтня.»;
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Вступні іспити проводяться Педуніверситетом до 23 жовтня.
Вступні іспити для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра за
кошти державного бюджету проводяться до 19 серпня - для зарахування під час
першого етапу надання рекомендацій до зарахування, до 21 жовтня - для
зарахування під час завершального етапу надання рекомендацій до зарахування.
у пункті 8:
абзаци четвертий, п’ятий викласти в такій редакції:
«При вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої
освіти для зарахування під час першого етапу надання рекомендацій до
зарахування не пізніше 12:00 години 20 серпня, для зарахування під час
завершального етапу надання рекомендацій до зарахування - не пізніше 12:00
години 22 жовтня.
абзаци третій - п’ятий пункту 10 викласти в такій редакції:
на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти
для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету під час першого етапу
надання рекомендацій до зарахування не пізніше 10 години
22 серпня, для зарахування під час другого етапу надання рекомендацій до
зарахування - не пізніше 15:00 години 23 жовтня; на місця за кошти фізичних та
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юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 23 жовтня;
на заочну форму здобуття освіти за кошти державного бюджету на основі
повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти - не пізніше
23 жовтня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до
Правил прийому до Педуніверситету.»;
доповнити після пункту 10 новим пунктом 11 такого змісту:
«11. Зарахування Заявників на основі повної загальної середньої освіти на
місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за
конкурсом відповідно до конкурсного бала Заявника у строки, встановлені
Правилами прийому.
Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України для
закладів освіти в обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця) та двадцяти
відсотків ((але не менше одного місця) у закладах вищої освіти, які відповідно
до чинного законодавства та до дати набрання чинності Закону України «Про
вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з
тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя, Донецької та Луганської областей» встановили цей обсяг у своїх
Правилах прийому) від максимального (загального) обсягу державного
замовлення за відкритими та закритими (основними) конкурсними пропозиціями
і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу
державного замовлення.»;
6) у розділі І додатка 2 після слів «персональних даних» доповнити словами
«та на перевірку інформації щодо статусу внутрішньо переміщеної особи».
3. В Умовах прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за №
1192/34163:
1) у пункті 5 розділу І:
в абзаці тринадцятому слова та цифри «або вступають відповідно до
Порядку прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є
тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016
року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року
за № 907/29037 (далі - наказ № 697)» виключити;
абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:
«квота-2 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для
відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для
фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій) у Педуніверситеті, яка може бути
використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої
освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до
Порядку прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово
окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016
року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року
за № 795/28925 (далі - наказ № 560) та Порядку прийому для здобуття вищої
6

освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у
Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі - наказ № 697);»;
2)
абзац дев’ятий пункту 1 розділу V викласти у такій редакції:
«Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за
результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи
неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або
регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)
здійснюється в декілька етапів. Основний етап - не пізніше 12:00 20 серпня.
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування
на місця державного замовлення до 10:00 22 серпня, включаючи подання
письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення.
Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не
пізніше 15:00 22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного
замовлення виключаються впродовж 22 серпня. Завершальний етап - не пізніше
12:00 22 жовтня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги
до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 23 жовтня. Реалізація
завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця
державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників
відбувається не пізніше 15:00 23 жовтня.»;
3)
в абзаці дванадцятому пункту 1 розділу VI слово «восьмим» замінити
словом «дев’ятим»;
4)
у розділі VIII:
абзац перший пункту 6 викласти у такій редакції:
«6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість
зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти, визначених
відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, освіти осіб, які проживають
на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24
травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31
травня 2016 року за № 795/28925, та в разі отримання кількості балів за кожний
з іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень
допускаються до участі в конкурсному відборі:»;
у пункті 7:
абзац перший викласти в такій редакції:
«7. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість
зовнішнього незалежного оцінювання) до Педуніверситету відповідно до
Порядку прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є
тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016
року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року
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за № 907/29037, та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше
ніж встановлений Педуніверситетом мінімальний рівень допускаються до участі
в конкурсному відборі»;
абзац третій викласти у такій редакції:
«Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних
іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за
їх вибором). Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до
конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію,
вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного
або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено:
«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної
кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).»;
5) пункт 12 розділу XV викласти у такій редакції:
«12. Квота-2 встановлюється в Правилах прийому до Педуніверситету в
обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця) та двадцяти відсотків (у
закладах вищої освіти, які відповідно до чинного законодавства та до дати
набрання чинності Закону України «Про вищу освіту» щодо особливостей
вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської
областей» встановили цей обсяг у своїх Правилах прийому) максимального
(загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими
(фіксованими) конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа) і
оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу
державного замовлення.
У разі, якщо сума квоти-1 та квоти-2 перевищує або дорівнює
затвердженому державним замовником максимальному обсягу, то державний
замовник приймає рішення щодо збільшення такого обсягу.».

8

15

Історія України

103

0,3

0,1

100

25

Математика

103

0,3

0,1

Спеціальність: Початкова освіта
Освітня програма: Початкова освіта. Дошкільна освіта; Початкова
освіта. Мистецтво; Початкова освіта. Логопедія.
Небюджетна КП

30

25

Історія України

103

0,3

0,1

Спеціальність: Середня освіта (музичне мистецтво)
Освітня програма: Середня освіта. Музичне мистецтво. Режисура –
виховних шкільних заходів.

20

-

Історія України

101

0,3

0,1

Спеціальність: Хореографія
Освітня програма: Хореографія

20

-

Історія України

101

0,2

0,1

100

25

Історія України

103

0,25

0,1

50

-

Іноземна мова

103

0,25

0,1

50

25

Історія України

103

0,3

0,1

Спеціальність: Середня освіта (мова і література (англійська))
Освітня програма: Середня освіта. Мова і література (англійська,
німецька)

135

75

Іноземна мова (англійська)

135

0,3

0,1

Спеціальність: Середня освіта (мова і література (німецька))
Освітня програма: Середня освіта. Мова і література (німецька,
англійська)

60

-

Іноземна мова (англійська,
німецька)

120

0,3

0,1

60

-

Іноземна мова (англійська)

145

0,3

0,1

найменування

01

Освіта/
Педагогіка

012

01

Освіта/
Педагогіка

013

01

Освіта/
Педагогіка

013

01

Освіта/
Педагогіка

014.13

02

Культура і
мистецтво

024

01

Освіта/
Педагогіка

014.01

03

Гуманітарні
науки

035.01

06

Журналістика

01

Освіта/
Педагогіка

014.021

01

Освіта/
Педагогіка

014.022

початкової освіти
та мистецтв імені
Валентини Волошиної

Факультет філології
й журналістики
імені
Михайла
Стельмаха

Факультет іноземних
мов

03

Гуманітарні
науки

061

035.041

Спеціальність: Дошкільна освіта
Освітня програма: Дошкільна освіта. Початкова освіта; Дошкільна
освіта. Логопедія.
Спеціальність: Початкова освіта
Освітня програма: Початкова освіта. Дошкільна освіта; Початкова
освіта. Мистецтво; Початкова освіта. Логопедія.

Спеціальність: Середня освіта (українська мова і література)
Освітня програма: Середня освіта. Українська мова і література,
англійська мова
Спеціальність: Філологія. Українська мова та література
Освітня програма: Філологія. Українська мова та література
Спеціальність: Журналістика
Освітня програма: Журналістика

Спеціальність: Філологія (Германські мови і літератури (переклад
включно))
Освітня програма: Філологія. Германські мови та літератури (переклад
включно) (англійська)

заочна

код

денна

ваговий
коефіцієнт

Факультет дошкільної,

галузь

Іспити

85

Інститут/факультет
шифр

Ліцензовані
обсяги

мінімальний
бал

Спеціальність (спеціалізація),
освітня програма

Галузь знань

ваговий коефіцієнт
середнього балу
атестата

Таблиця
Перелік іспитів, що складаються в Педуніверситеті відповідно до Наказу МОН від 21.07.2020 р. №938 «Про
затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України»

Вступний іспит в
ЗВО

01

Освіта/
Педагогіка

08

Право

081

08

Право

081

28

Публічне
управління

281

01

Освіта/
Педагогіка

014.04

01

Освіта/
Педагогіка

014.04

01

Освіта/
Педагогіка

01

0,3

0,1

103

0,3

0,1

103

0,3

0,1

103

0,3

0,1

Математика

103

0,45

0,1

5

Математика

103

0,45

0,1

35

-

Математика

103

0,3

0,1

Спеціальність: Середня освіта (інформатика)
Освітня програма: Середня освіта. Фізика, інформатика.
Небюджетна КП

15

-

Математика

103

0,3

0,1

014.09

Спеціальність: Середня освіта (інформатика)
Освітня програма: Середня освіта. Інформатика, математика.

25

-

Математика

103

0,4

0,1

Освіта/
Педагогіка

014.10

Спеціальність: Середня освіта (трудове навчання та технології)
Освітня програма: Середня освіта. Трудове навчання та технології.

50

50

Математика

103

0,35

0,1

01

Освіта/
Педагогіка

014.10

Спеціальність: Середня освіта (трудове навчання та технології)
Освітня програма: Середня освіта. Трудове навчання та технології.
Небюджетна КП

50

25

Математика

103

0,35

0,1

11

Математика та
статистика

111

Спеціальність: Математика
Освітня програма: Комп’ютерна математика

25

8

Математика

103

0,4

0,1

11

Математика та
статистика

111

10

7

Математика

103

0,4

0,1

12

Інформаційні
технології

124

15

-

Математика

103

0,45

0,1

12

Інформаційні
технології

124

10

-

Математика

103

0,45

0,1

02

Культура і
мистецтво

023

30

10

Історія України

103

0,2

0,1

02

Культура і
мистецтво

023

20

10

103

0,2

0,1

125

50

35

-

15

-

30

20

45

15

Спеціальність: Середня освіта (математика)
Освітня програма: Середня освіта. Математика, інформатика.
Небюджетна КП

15

014.08

Спеціальність: Середня освіта (фізика)
Освітня програма: Середня освіта. Фізика, інформатика.

Освіта/
Педагогіка

014.08

01

Освіта/
Педагогіка

01

Факультет
історії,
права і публічного
управління

Факультет
математики, фізики,
комп’ютерних наук і
технологій

Спеціальність: Середня освіта (історія)
Освітня програма: Середня освіта. Історія; Середня освіта. Історія.
Правознавство.
Спеціальність: Право
Освітня програма: Право

103

014.03

Спеціальність: Право
Освітня програма: Право
Небюджетна КП
Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Освітня програма: Публічне управління та адміністрування
Небюджетна КП
Спеціальність: Середня освіта (математика)
Освітня програма: Середня освіта. Математика, інформатика.

Спеціальність: Математика
Освітня програма: Комп’ютерна математика
Небюджетна КП
Спеціальність: Системний аналіз
Освітня програма: Системний аналіз
Спеціальність: Системний аналіз
Освітня програма: Системний аналіз
Небюджетна КП
Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація
Освітня програма: Декоративне мистецтво
Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація
Освітня програма: Декоративне мистецтво
Небюджетна КП

Історія України
Історія України
Історія України

2. Історія України

Іноземна мова

01

Освіта/
Педагогіка

014.05

Спеціальність: Середня освіта (біологія та здоров’я людини)
Освітня програма: Середня освіта. Біологія та здоров’я людини, хімія;
Середня освіта. Біологія та здоров’я людини, географія

35

01

Освіта/
Педагогіка

014.06

Спеціальність: Середня освіта (хімія)
Освітня програма: Середня освіта. Хімія, біологія та здоров’я людини

35

01

Освіта/
Педагогіка

014.07

Спеціальність: Середня освіта (географія)
Освітня програма: Середня освіта. Географія. Краєзнавчо-туристична
робота

90

01

Освіта/
Педагогіка

014.15

Спеціальність: Середня освіта (Природничі науки)
Освітня програма: Середня освіта. Природничі науки

09

Біологія

091

10

Природничі
науки

10

Біологія

103

0,4

0,1

Хімія

103

0,4

0,1

30

Географія

103

0,4

0,1

50

25

Біологія

103

0,4

0,1

Спеціальність: Біологія
Освітня програма: Біологія

35

15

Біологія

103

0,4

0,1

102

Спеціальність: Хімія
Освітня програма: Хімія. Прикладна хімія (хімічний контроль довкілля,
харчових продуктів та лікарських препаратів)

25

25

Хімія

103

0,4

0,1

Природничі
науки

103

Спеціальність: Науки про Землю
Освітня програма: Науки про Землю

40

15

Математика

103

0,4

0,1

24

Сфера
обслуговування

242

Спеціальність: Туризм
Освітня програма: Туризм
Небюджетна КП

25

10

Іноземна мова

103

0,25

0,1

01

Освіта/
Педагогіка

Спеціальність: Середня освіта (фізична культура)
Освітня програма: Середня освіта. Фізична культура

70

40

Біологія

103

0,35

0,1

01

Освіта

017

Спеціальність: Фізична культура і спорт
Освітня програма: Фізична культура і спорт

80

-

Біологія

103

0,35

0,1

22

Охорона
здоров'я

227

45

-

Біологія

103

0,35

0,1

01

Освіта/
Педагогіка

011

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Освітня програма: Освітні, педагогічні науки. Соціально-виховна і
культурно-дозвіллєва діяльність в закладах освіти та школах
Небюджетна КП

35

35

Історія України

103

0,3

0,1

01

Освіта/
Педагогіка

015.39

Спеціальність: Професійна освіта (цифрові технології)
Освітня програма: Професійна освіта. Цифрові технології

20

-

Математика

103

0,3

0,1

05

Соціальні та
поведінкові
науки

053

Спеціальність: Психологія
Освітня програма: Психологія. Організаційна психологія; Психологія.
Психологічне консультування

80

Математика

103

0,3

0,1

23

Соціальна
робота

Історія України

103

0,3

0,1

Природничогеографічний
факультет

Факультет фізичного

014.11

виховання
і спорту

Навчально-науковий
інститут педагогіки,

Спеціальність: Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія

15

20

психології, підготовки
фахівців вищої
кваліфікації

231

Спеціальність: Соціальна робота
Освітня програма: Соціальна робота. Соціально-психологічна
реабілітація та асистування.

25

20

15

