Додаток 4
до Правил прийому до Ізмаїльського державного
гуманітарного університету в 2020р.

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний
рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
(назва вищого навчального закладу)

Денна, Магістр
Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра
Назва

Код

Спеціальності ОС магістра
Спеціалізація
(освітня програма)
Код

012
Дошкільна освіта

6.010101

Інші спеціальності

Початкова освіта

Інші спеціальності

6.010102

012

Фахове
випробування,
іспит з іноземної
мови

Курс

Термін
навчан
ня

Назва
Педагогічний факультет
Дошкільна освіта.
Дошкільна освіта
Інклюзивна освіта
Дошкільна освіта.
Дошкільна освіта
Альтернативна дошкільна
освіта

012

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта.
Альтернативна дошкільна
освіта

013

Початкова освіта

Початкова освіта.
Позашкільна освіта

013

Початкова освіта

Початкова освіта.
Позашкільна освіта

013

Початкова освіта

Початкова освіта.
Позашкільна освіта

-Дошкільна
педагогіка
-Іноземна мова
-Основи
дошкільної
педагогіки
-Дошкільна
педагогіка
-Іноземна мова

-Педагогіка та
методика
початкової
освіти
-Іноземна мова
-Основи
педагогіки

1 курс

1р 4м

1 курс

1р 4м

1 курс

1р 4м

1 курс

1р 4м

Кількість місць

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

0

36

0

22

Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра
Назва

Код

Спеціальності ОС магістра
Спеціалізація
(освітня програма)
Код

Фахове
випробування,
іспит з іноземної
мови

Курс

Термін
навчан
ня

Назва

Кількість місць

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

0

17

0

8

початкової
школи
-Педагогіка та
методика
початкової
освіти
-Іноземна мова
013

Початкова освіта

6.010102

Інші спеціальності

Фізичне виховання*

Інші спеціальності

6.010201

Початкова освіта

Початкова освіта.
Інклюзивна освіта

-Педагогіка та
методика
Початкова освіта. Інклюзивна
013
Початкова освіта
початкової
освіта
освіти
-Іноземна мова
-Основи
педагогіки
початкової
школи
Початкова освіта. Інклюзивна
013
Початкова освіта
-Педагогіка та
освіта
методика
початкової
освіти
-Іноземна мова
Середня освіта (Фізична Середня освіта: фізична
014.11
культура)
культура
-Теорія та
методика
Середня освіта (Фізична Середня освіта: фізична
фізичного
014.11
культура)
культура
виховання і
спорту
-Іноземна мова
Середня освіта (Фізична Середня освіта: фізична
-Теоретико014.11
культура)
культура
методичні

1 курс

1р 4м

1 курс

1р 4м

1 курс

1р 4м

1 курс

1р 4м

Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра
Назва

Код

Спеціальності ОС магістра
Спеціалізація
(освітня програма)
Код

Фахове
випробування,
іспит з іноземної
мови

Курс

Термін
навчан
ня

Назва

Кількість місць

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

0

15

0

47

основи фізичної
культури
-Теорія та
методика
фізичного
виховання і
спорту
-Іноземна мова
Соціальна робота

Соціальна робота.
Соціальна педагогіка

231

Соціальна робота

Соціальна робота. Соціальна
педагогіка

231

Соціальна робота

Соціальна робота. Соціальна
педагогіка

231

Соціальна педагогіка

6.010106

Інші спеціальності

-Соціальна
робота
-Іноземна
мова**
-Теорія та
історія
соціальної
роботи
-Соціальна
робота
-Іноземна
мова**

1 курс

1р 4м

1 курс

1р 4м

Факультет іноземних мов

Філологія*
Філологія

Інші спеціальності

6.020303

Середня освіта
014.021 (Англійська мова і
література)
Середня освіта
014.021 (Англійська мова і
література)
Середня освіта
014.021 (Англійська мова і
література)

Середня освіта: англійська
мова і література
Середня освіта: англійська
мова і література

-Англійська мова
-Іноземна мова

1 курс

1р 4м

Середня освіта: англійська
мова і література

-Світова
література
-Англійська мова
-Іноземна мова

1 курс

1р 4м

Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра
Назва

Філологія*
Філологія

Код

6.020303

Інші спеціальності

Філологія*
Філологія

6.020303

Інші спеціальності

Спеціалізація
(освітня програма)
Код

6.020303

Фахове
випробування,
іспит з іноземної
мови

Середня освіта
014.022 (Німецька мова і
література)
Середня освіта (Німецька
014.022
мова і література)

Середня освіта: німецька
мова і література

Середня освіта: німецька мова -Німецька мова
і література
-Іноземна мова
-Світова
Середня освіта (Німецька Середня освіта: німецька мова література
014.022
мова і література)
і література
-Німецька мова
-Іноземна мова
Середня освіта
014.023 (Французька мова і
література)
Середня освіта
014.023 (Французька мова і
література)

Середня освіта
014.025 (Російська мова і
література)
Середня освіта (Російська
014.025
мова і література)
014.025

Курс

Термін
навчан
ня

Назва

Середня освіта
014.023 (Французька мова і
література)

Інші спеціальності

Філологія*
Філологія

Спеціальності ОС магістра

1 курс

1р 4м

1 курс

1р 4м

Середня освіта: французька
мова і література
Середня освіта: французька
мова і література

-Французька мова
1 курс
-Іноземна мова

1р 4м

Середня освіта: французька
мова і література

-Світова
література
1 курс
-Французька мова
-Іноземна мова

1р 4м

Середня освіта: російська
мова і література
Середня освіта: російська
мова і література

Середня освіта (Російська Середня освіта: російська
мова і література)
мова і література

-Російська мова
-Іноземна мова
-Світова
література
-Російська мова
-Іноземна мова

1 курс

1р 4м

1 курс

1р 4м

Кількість місць

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

0

12

0

15

0

4

0

8

Факультет української філології та соціальних наук
Середня освіта
014.01 (Українська мова і
література)

Українська мова і
література

Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра
Назва
Філологія*
Філологія

Код

6.020303

Спеціальності ОС магістра

Код

Середня освіта
014.01 (Українська мова і
література)

014.03 Середня освіта (Історія)
Історія*

6.020302

Інші спеціальності

Історія*
Інші спеціальності

Філологія*
Філологія

6.020303

Інші спеціальності

Практична психологія*

014.03 Середня освіта (Історія)
014.03 Середня освіта (Історія)

6.020302

6.030103

Курс

Українська мова і література

-Українська мова
-Іноземна мова

1 курс

1р 4м

Українська мова і література

-Українська
література
-Українська мова
-Іноземна мова

1 курс

1р 4м

Термін
навчан
ня

Назва

Середня освіта
014.01 (Українська мова і
література)

Інші спеціальності

Фахове
випробування,
іспит з іноземної
мови

Спеціалізація
(освітня програма)

Середня освіта: історія.
Українознавство
Середня освіта: історія.
Українознавство
Середня освіта: історія.
Українознавство
Історія. Історичне
туризмознавство
Історія. Історичне
туризмознавство

032

Історія та археологія

032

Історія та археологія

032

Історія та археологія

Історія. Історичне
туризмознавство

035

Філологія

Українська мова та
література

035

Філологія

Українська мова та література

035

Філологія

053
053

Психологія
Психологія

-Всесвітня історія
1 курс
-Іноземна мова
-Історія України
-Всесвітня історія 1 курс
-Іноземна мова

-Всесвітня історія
1 курс
-Іноземна мова**
-Історія України
-Всесвітня історія 1 курс
-Іноземна мова**

-Українська мова
-Іноземна мова**
-Українська
література
Українська мова та література
-Українська мова
-Іноземна мова**
Психологія
Психологія
-Практична

Кількість місць

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

0

15

0

11

0

15

0

20

1р 4м
1р 4м

1р 4м
1р 4м

1 курс

1р 4м

1 курс

1р 4м

1 курс

1р 4м

Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра
Назва

Код

Інші спеціальності

Спеціальності ОС магістра
Спеціалізація
(освітня програма)
Код

053

Фахове
випробування,
іспит з іноземної
мови

Курс

Термін
навчан
ня

Назва

Психологія

Психологія

психологія
-Іноземна мова**
-Загальна
психологія
-Практична
психологія
-Іноземна мова**

1 курс

Кількість місць

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

0

13

0

7

1р 4м

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Середня освіта: трудове
Середня освіта (Трудове навчання та технології.
014.10
навчання та технології) Технічна і комп’ютерна
графіка

Технологічна освіта

6.010103

Інші спеціальності

Менеджмент
Управління персоналом та
економіка праці
Інші спеціальності

6.030601
6.030505

Середня освіта (Трудове
навчання та технології)

Середня освіта: трудове
навчання та технології.
Технічна і комп’ютерна
графіка

Середня освіта (Трудове
014.10
навчання та технології)

Середня освіта: трудове
навчання та технології.
Технічна і комп’ютерна
графіка

014.10

073

Менеджмент

073

Менеджмент

073

Менеджмент

-Теорія і
методика
трудового
навчання
-Іноземна мова
-Технологічна
освіта
-Теорія і
методика
трудового
навчання
-Іноземна мова

1 курс

1р 4м

1 курс

1р 4м

Менеджмент. Управління
навчальним закладом

Менеджмент. Управління
навчальним закладом

Менеджмент. Управління
навчальним закладом

-Менеджмент
-Іноземна мова**

1 курс

1р 4м

-Основи
менеджменту
-Менеджмент

1 курс

1р 4м

Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра
Назва

Код

Спеціальності ОС магістра
Спеціалізація
(освітня програма)
Код

Фахове
випробування,
іспит з іноземної
мови

Курс

Термін
навчан
ня

Назва

Кількість місць

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

0

8

0

13

-Іноземна мова**

Менеджмент
Управління персоналом та
економіка праці

6.030601
6.030505

Інші спеціальності

Економіка підприємства
Управління персоналом та
економіка праці
Маркетинг
Товарознавство і торгівельне
підприємництво

Інші спеціальності

073

Менеджмент

073

Менеджмент

-Менеджмент
-Іноземна мова**

1 курс

1р 4м

-Основи
менеджменту
-Менеджмент
-Іноземна мова**

1 курс

1р 4м

073

Менеджмент

076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Економіка та управління
підприємствами.
Менеджмент проектів і
консалтинг

076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

-Економіка та
Економіка та управління
управління
підприємствами. Менеджмент
підприємством
проектів і консалтинг
-Іноземна мова**

1 курс

1р 4м

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

-Основи
економіки
Економіка та управління
-Економіка та
підприємствами. Менеджмент
управління
проектів і консалтинг
підприємством
-Іноземна мова**

1 курс

1р 4м

6.030504
6.030505
6.030506
6.030510

Менеджмент
адміністрування діяльності
суб’єктів господарювання
Менеджмент адміністрування
діяльності суб’єктів
господарювання
Менеджмент адміністрування
діяльності суб’єктів
господарювання

076

Вечірня, Магістр
Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра
Назва

Код

Спеціальності ОС магістра
Спеціалізація
(освітня програма)
Код

Фахове
випробування,
іспит з іноземної
мови

Курс

Термін
навчан
ня

Назва

Кількість місць

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

0

3

0

3

0

1

Факультет іноземних мов

Філологія*
Філологія

6.020303

Середня освіта
014.021 (Англійська мова і
література)

Інші спеціальності

Філологія*
Філологія

Середня освіта
014.021 (Англійська мова і
література)
Середня освіта
014.021 (Англійська мова і
література)

6.020303

Інші спеціальності

Середня освіта
014.022 (Німецька мова і
література)
Середня освіта (Німецька
014.022
мова і література)
014.022

014.025
Філологія*
Філологія
Інші спеціальності

6.020303

014.025

014.025

Середня освіта: англійська
мова і література
Середня освіта: англійська
мова і література

-Англійська мова
-Іноземна мова

1 курс

1р 4м

Середня освіта: англійська
мова і література

-Світова
література
-Англійська мова
-Іноземна мова

1 курс

1р 4м

Середня освіта: німецька
мова і література

Середня освіта: німецька мова -Німецька мова
і література
-Іноземна мова
-Світова
Середня освіта (Німецька Середня освіта: німецька мова література
мова і література)
і література
-Німецька мова
-Іноземна мова
Середня освіта
Середня освіта: російська
(Російська мова і
мова і література
література)
Середня освіта (Російська Середня освіта: російська
-Російська мова
мова і література)
мова і література
-Іноземна мова
-Світова
Середня освіта (Російська Середня освіта: російська
література
мова і література)
мова і література
-Російська мова
-Іноземна мова

Факультет української філології та соціальних наук

1 курс

1р 4м

1 курс

1р 4м

1 курс

1р 4м

1 курс

1р 4м

Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра
Назва

Філологія*
Філологія

Код

6.020303

Спеціальності ОС магістра
Спеціалізація
(освітня програма)
Код

Середня освіта
014.01 (Українська мова і
література)
Середня освіта
014.01 (Українська мова і
література)

014.03 Середня освіта (Історія)
Історія*

6.020302

Інші спеціальності

Історія*
Інші спеціальності

Філологія*
Філологія
Інші спеціальності

014.03 Середня освіта (Історія)
014.03 Середня освіта (Історія)

6.020302

6.020303

Курс

Термін
навчан
ня

Назва

Середня освіта
014.01 (Українська мова і
література)

Інші спеціальності

Фахове
випробування,
іспит з іноземної
мови

Українська мова і
література
Українська мова і література

-Українська мова
-Іноземна мова

1 курс

1р 4м

Українська мова і література

-Українська
література
-Українська мова
-Іноземна мова

1 курс

1р 4м

Середня освіта: історія.
Українознавство
Середня освіта: історія.
Українознавство
Середня освіта: історія.
Українознавство
Історія. Історичне
туризмознавство
Історія. Історичне
туризмознавство

032

Історія та археологія

032

Історія та археологія

032

Історія та археологія

Історія. Історичне
туризмознавство

035

Філологія

Українська мова та
література

035

Філологія

Українська мова та література

035

Філологія

-Всесвітня історія
1 курс
-Іноземна мова
-Історія України
-Всесвітня історія 1 курс
-Іноземна мова

-Всесвітня історія
1 курс
-Іноземна мова**
-Історія України
-Всесвітня історія 1 курс
-Іноземна мова**

-Українська мова
1 курс
-Іноземна мова **
-Українська
література
Українська мова та література
1 курс
-Українська мова
-Іноземна мова**

Кількість місць

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

0

2

0

10

0

9

0

10

1р 4м
1р 4м

1р 4м
1р 4м

1р 4м

1р 4м

Заочна, Магістр
Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра
Назва

Код

Спеціальності ОС магістра
Спеціалізація
(освітня програма)
Код

Фахове
випробування,
іспит з іноземної
мови

Курс

Термін
навчан
ня

Назва

Кількість місць*

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

0

14

0

18

0

18

Педагогічний факультет

Дошкільна освіта

6.010101

Інші спеціальності

Початкова освіта

6.010102

Інші спеціальності

Початкова освіта

6.010102

Дошкільна освіта.
Альтернативна дошкільна
освіта
Дошкільна освіта.
Альтернативна дошкільна
освіта

012

Дошкільна освіта

012

Дошкільна освіта

012

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта.
Альтернативна дошкільна
освіта

013

Початкова освіта

Початкова освіта.
Позашкільна освіта

013

Початкова освіта

Початкова освіта.
Позашкільна освіта

013

Початкова освіта

Початкова освіта.
Позашкільна освіта

013

Початкова освіта

Початкова освіта.
Інклюзивна освіта

013

Початкова освіта

-Педагогіка та
Початкова освіта. Інклюзивна
методика
1 курс
освіта
початкової освіти

-Дошкільна
педагогіка
-Іноземна мова
-Основи
дошкільної
педагогіки
-Дошкільна
педагогіка
-Іноземна мова

1 курс

1р 4м

1 курс

1р 4м

-Педагогіка та
методика
1 курс
початкової освіти
-Іноземна мова
-Основи
педагогіки
початкової школи
-Педагогіка та
1 курс
методика
початкової освіти
-Іноземна мова

1р 4м

1р 4м

1р 4м

Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра
Назва

Код

Інші спеціальності

Фізичне виховання*

6.010201

Інші спеціальності

Соціальна педагогіка
Інші спеціальності

6.010106

Спеціальності ОС магістра
Спеціалізація
(освітня програма)
Код

Фахове
випробування,
іспит з іноземної
мови

Курс

Термін
навчан
ня

Назва

-Іноземна мова
-Основи
педагогіки
початкової школи
Початкова освіта. Інклюзивна
013
Початкова освіта
-Педагогіка та
1 курс
освіта
методика
початкової освіти
-Іноземна мова
Середня освіта (Фізична Середня освіта: фізична
014.11
культура)
культура
-Теорія та
методика
Середня освіта (Фізична Середня освіта: фізична
фізичного
014.11
1 курс
культура)
культура
виховання і
спорту
-Іноземна мова
-Теоретикометодичні основи
фізичної
культури
Середня освіта (Фізична Середня освіта: фізична
-Теорія та
014.11
1 курс
культура)
культура
методика
фізичного
виховання і
спорту
-Іноземна мова
Соціальна робота.
231
Соціальна робота
Соціальна педагогіка
Соціальна робота. Соціальна -Соціальна
231
Соціальна робота
педагогіка
робота
1 курс
-Іноземна мова**
Соціальна робота. Соціальна -Теорія та історія
231
Соціальна робота
1 курс
педагогіка
соціальної роботи

Кількість місць*

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

0

7

0

15

1р 4м

1р 4м

1р 4м

1р 4м
1р 4м

Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра
Назва

Код

Спеціальності ОС магістра
Спеціалізація
(освітня програма)
Код

Фахове
випробування,
іспит з іноземної
мови

Курс

Термін
навчан
ня

Назва

Кількість місць*

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

0

15

0

30

0

7

-Соціальна
робота
-Іноземна мова**

Факультет української філології та соціальних наук
014.03 Середня освіта (Історія)
Історія*

6.020302

Інші спеціальності

Практична психологія*

014.03 Середня освіта (Історія)
014.03 Середня освіта (Історія)

6.030103

Інші спеціальності

Середня освіта: історія.
Українознавство
Середня освіта: історія.
Українознавство
Середня освіта: історія.
Українознавство

053

Психологія

Психологія

053

Психологія

Психологія

053

Психологія

Психологія

-Всесвітня історія
1 курс
-Іноземна мова
-Історія України
-Всесвітня історія 1 курс
-Іноземна мова
-Практична
психологія
-Іноземна мова**
-Загальна
психологія
-Практична
психологія
-Іноземна мова**

1р 4м
1р 4м

1 курс

1р 4м

1 курс

1р 4м

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Середня освіта: трудове
Середня освіта (Трудове навчання та технології.
014.10
навчання та технології) Технічна і комп’ютерна
графіка

Технологічна освіта

Інші спеціальності

6.010103

Середня освіта (Трудове
навчання та технології)

Середня освіта: трудове
навчання та технології.
Технічна і комп’ютерна
графіка

014.10 Середня освіта (Трудове

Середня освіта: трудове

014.10

-Теорія і
методика
трудового
навчання
-Іноземна мова
-Технологічна

1 курс

1р 4м

1 курс

1р 4м

Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра
Назва

Код

Спеціальності ОС магістра
Спеціалізація
(освітня програма)
Код

6.030601
6.030505

Інші спеціальності

Менеджмент
Управління персоналом та
економіка праці

6.030601
6.030505

Інші спеціальності

Економіка підприємства
Управління персоналом та
економіка праці

6.030504
6.030505

Курс

Термін
навчан
ня

Назва
навчання та технології)

Менеджмент
Управління персоналом та
економіка праці

Фахове
випробування,
іспит з іноземної
мови

навчання та технології.
Технічна і комп’ютерна
графіка

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

0

4

0

6

0

12

освіта
-Теорія і
методика
трудового
навчання
-Іноземна мова

073

Менеджмент

Менеджмент. Управління
навчальним закладом

073

Менеджмент

Менеджмент. Управління
навчальним закладом

-Менеджмент
-Іноземна мова**

1 курс

1р 4м

073

Менеджмент

Менеджмент. Управління
навчальним закладом

-Основи
менеджменту
-Менеджмент
-Іноземна мова**

1 курс

1р 4м

073

Менеджмент

073

Менеджмент

Менеджмент
адміністрування діяльності
суб’єктів господарювання
Менеджмент адміністрування
діяльності суб’єктів
господарювання
Менеджмент адміністрування
діяльності суб’єктів
господарювання

Кількість місць*

-Менеджмент
-Іноземна мова**

1 курс

1р 4м

-Основи
менеджменту
-Менеджмент
-Іноземна мова**

1 курс

1р 4м

073

Менеджмент

076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Економіка та управління
підприємствами.
Менеджмент проектів і
консалтинг

076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Економіка та управління
-Економіка та
підприємствами. Менеджмент управління
проектів і консалтинг
підприємством

1 курс

1р 4м

Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР бакалавра
Назва
Маркетинг
Товарознавство і торгівельне
підприємництво

Інші спеціальності

Код

Спеціальності ОС магістра
Спеціалізація
(освітня програма)
Код

Фахове
випробування,
іспит з іноземної
мови

Курс

Термін
навчан
ня

Назва
-Іноземна мова**

6.030506
6.030510

076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

-Основи
економіки
Економіка та управління
-Економіка та
підприємствами. Менеджмент
управління
проектів і консалтинг
підприємством
-Іноземна мова**

Примітка:
**Вступники на основі диплому ОС бакалавра подають сертифікат ЗНО про складання ЄВІ з іноземної мови

1 курс

1р 4м

Кількість місць*

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

