
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)
або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра,

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-
медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Таблиця 3

Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти"
(назва вищого навчального закладу)

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)

Кафедра економіки та управління персоналом

ВСЬОГО:менеджмент6.030601

4503р2 КурсФаховий іспитменеджмент6.0306015.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050401економіка підприємства

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.02010501діловодство

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03050601прикладна статистика

5.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті
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4503р2 Курс

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
додатковий у формі
співбесіди

менеджмент6.030601Інші спеціальності

Кафедра загальної та практичної психології

ВСЬОГО:психологія6.030102

1403р2 КурсФаховий іспитпсихологія6.0301025.01010101дошкільна освіта

5.01010201початкова освіта

5.01010301технологічна освіта

5.01010401професійна освіта

5.01010601соціальна педагогіка

5.11010101ветеринарна медицина

5.12010101лікувальна справа

5.12010102сестринська справа

5.12010103медико-профілактична справа

5.12010104стоматологія

5.12010105акушерська справа

5.12010106стоматологія ортопедична

5.12010107стоматологічна справа

5.12010201лабораторна діагностика

5.12020101фармація

5.12020102
аналітичний контроль якості хімічних
лікарських сполук

5.12020103виробництво фармацевтичних препаратів

5.13010101соціальна робота

5.13010102протезне виробництво

5.02020501образотворче мистецтво

5.02020201хореографія

5.02020401музичне мистецтво

5.03040101правознавство

1403р2 Курс

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
додатковий у формі
співбесіди

психологія6.030102Інші спеціальності
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За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

Кафедра економіки та управління персоналом

250ВСЬОГО:
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

076

1002р 6м1 КурсФаховий іспит
Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

0765.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050401економіка підприємства

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.02010501діловодство

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03050601прикладна статистика

5.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

1002р 6м1 Курс

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий у
формі співбесіди)

Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

076Інші спеціальності

Кафедра загальної та практичної психології

ВСЬОГО:Психологія053

5.01010201початкова освіта

5.01010301технологічна освіта

5.01010401професійна освіта
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5.01010601соціальна педагогіка

5.11010101ветеринарна медицина

5.12010101лікувальна справа

5.12010102сестринська справа

5.12010103медико-профілактична справа

5.12010104стоматологія

5.12010105акушерська справа

5.12010106стоматологія ортопедична

5.12010107стоматологічна справа

5.12010201лабораторна діагностика

5.12020101фармація

5.12020102
аналітичний контроль якості хімічних
лікарських сполук

5.12020103виробництво фармацевтичних препаратів

5.13010101соціальна робота

5.13010101соціальна робота

5.13010102протезне виробництво

5.02020501образотворче мистецтво

5.02020201хореографія

5.02020401музичне мистецтво

5.03040101правознавство

1202р 6м1 КурсФаховий іспитПсихологіяПсихологія0535.01010101дошкільна освіта

1202р 6м1 Курс

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
додатковий у формі
співбесіди

ПсихологіяПсихологія053Інші спеціальності
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За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)

Кафедра економіки та управління персоналом

ВСЬОГО:менеджмент6.030601

2003р2 КурсФаховий іспитменеджмент6.0306015.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050401економіка підприємства

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.02010501діловодство

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03050601прикладна статистика

5.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

2003р2 Курс

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
додатковий у формі
співбесіди

менеджмент6.030601Інші спеціальності

Кафедра загальної та практичної психології

ВСЬОГО:психологія6.030102

3003р2 КурсФаховий іспитпсихологія6.0301025.01010101дошкільна освіта

5.01010201початкова освіта

5.01010301технологічна освіта
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5.01010401професійна освіта

5.01010601соціальна педагогіка

5.11010101ветеринарна медицина

5.12010101лікувальна справа

5.12010102сестринська справа

5.12010103медико-профілактична справа

5.12010104стоматологія

5.12010105акушерська справа

5.12010106стоматологія ортопедична

5.12010107стоматологічна справа

5.12010201лабораторна діагностика

5.12020101фармація

5.12020102
аналітичний контроль якості хімічних
лікарських сполук

5.12020103виробництво фармацевтичних препаратів

5.13010101соціальна робота

5.13010101соціальна робота

5.13010102протезне виробництво

5.02020501образотворче мистецтво

5.02020201хореографія

5.02020401музичне мистецтво

5.03040101правознавство

3003р2 Курс

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
додатковий у формі
співбесіди

психологія6.030102Інші спеціальності
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За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Заочна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

Кафедра економіки та управління персоналом

300ВСЬОГО:
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

076

1403р1 КурсФаховий іспит
Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

0765.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050401економіка підприємства

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.02010501діловодство

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03050601прикладна статистика

5.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

1403р1 Курс

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий у
формі співбесіди)

Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

076Інші спеціальності

Кафедра загальної та практичної психології

ВСЬОГО:Психологія053

5.01010201початкова освіта

5.01010301технологічна освіта

5.01010401професійна освіта
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5.01010601соціальна педагогіка

5.11010101ветеринарна медицина

5.12010101лікувальна справа

5.12010102сестринська справа

5.12010103медико-профілактична справа

5.12010104стоматологія

5.12010105акушерська справа

5.12010106стоматологія ортопедична

5.12010107стоматологічна справа

5.12010201лабораторна діагностика

5.12020101фармація

5.12020102
аналітичний контроль якості хімічних
лікарських сполук

5.12020103виробництво фармацевтичних препаратів

5.13010101соціальна робота

5.13010101соціальна робота

5.13010102протезне виробництво

5.02020501образотворче мистецтво

5.02020201хореографія

5.02020401музичне мистецтво

5.03040101правознавство

4503р1 КурсФаховий іспитПсихологіяПсихологія0535.01010101дошкільна освіта

4503р1 Курс

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
додатковий у формі
співбесіди

ПсихологіяПсихологія053Інші спеціальності

*Дані за результатами прийому у 2015 році

Примітки:
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