
Код Код Назва

за кошти 

державного 

бюджету

за кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

5.02010201 6.020102 книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія 
фахове 

випробування
3 Курс 2р

5.03030301 6.030303 видавнича справа та редагування 
фахове 

випробування
3 Курс 2р

5.01010601 6.010106 соціальна педагогіка 
фахове 

випробування
3 Курс 2р

5.02020201 6.020202 хореографія 
фахове 

випробування
3 Курс 2р

5.02020401 6.020204 музичне мистецтво 
фахове 

випробування
3 Курс 2р

5.02020401 6.020204 музичне мистецтво (сольний спів)
фахове 

випробування
3 Курс 2р

5.02020501 6.020205 образотворче мистецтво 
фахове 

випробування
3 Курс 2р

5.02020701 6.020207 дизайн 
фахове 

випробування
3 Курс 2р

бібліотечна справа    

Інститут журналістики

музичне мистецтво    

соціальна педагогіка  

Інститут мистецтв

видавнича справа та редагування  

Додаток 3 
до Правил прийому до Київського університету імені 

Бориса Грінченка в 2016 році  (зі змінами на підставі рішення 

Приймальної комісії від 21.06.2016 р. протокол № 7)

Термін

навчан-

ня

Кількість місць*
Фахове 

випробування

дизайн                

хореографія          

музичне мистецтво    

образотворче мистецтво                 

Курс

Інститут людини

Перелік напрямів підготовки для прийому на третій курс (з нормативним строком навчання ) на вакантні місця осіб, які здобули 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям 

підготовки

Денна

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста Спеціальність (напрями підготовки) ступеня бакалавра

Назва



Код Код Назва

за кошти 

державного 

бюджету

за кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

Інститут журналістики

Термін

навчан-

ня

Кількість місць*
Фахове 

випробування
Курс

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста Спеціальність (напрями підготовки) ступеня бакалавра

Назва

5.01010101 6.010101 дошкільна освіта 
фахове 

випробування
3 Курс 2р

5.01010201 6.010102 початкова освіта 
фахове 

випробування
3 Курс 2р

5.01020101 6.010201 фізичне виховання 
фахове 

випробування
3 Курс 2р

5.12010101

5.12010102

5.12010103

5.03050801 6.030508 фінанси і кредит 
фахове 

випробування
3 Курс 2р

5.03060101 6.030601 менеджмент 
фахове 

випробування
3 Курс 2р

5.04030101 6.040201 математика
фахове 

випробування
3 Курс 2р

5.05010101

5.05010102

5.05010201

5.05010301

5.04030101

6.010203

прикладна математика  

Факультет інформаційних технологій та управління

лікувальна справа

сестринська справа

Педагогічний інститут

3 Курс 2р

медико-профілактична справа

здоров'я людини
фахове 

випробування

дошкільна освіта      

6.040302 інформатика 

організація виробництва           

початкова освіта      

обслуговування систем баз даних і 

знань

обслуговування комп'ютерних 

систем і мереж       

розробка програмного забезпечення  

прикладна математика  

обслуговування програмних систем 

і комплексів          

3 Курс 2р

фінанси і кредит      

фахове 

випробування

Факультет здоров'я, реабілітації та рекреації

фізичне виховання    



Код Код Назва

за кошти 

державного 

бюджету

за кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

Інститут журналістики

Термін

навчан-

ня

Кількість місць*
Фахове 

випробування
Курс

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста Спеціальність (напрями підготовки) ступеня бакалавра

Назва

5.03040101 6.030401 правознавство  
фахове 

випробування
3 Курс 2р

Код Код Назва
за кошти 

державного 

бюджету

за кошти 

фізичних, 

юридичних 

5.01010601 6.010106 соціальна педагогіка 
фахове 

випробування
3 Курс 2р 6м

5.02020401 6.020204 музичне мистецтво 
фахове 

випробування
3 Курс 2р 6м

5.02020501 6.020205 образотворче мистецтво 
фахове 

випробування
3 Курс 2р 6м

5.02020701 6.020207 дизайн 
фахове 

випробування
3 Курс 2р 6м

5.01010101 6.010101 дошкільна освіта 
фахове 

випробування
3 Курс 2р 6м

5.01010201 6.010102 початкова освіта 
фахове 

випробування
3 Курс 2р 6м

5.01020101 6.010201 фізичне виховання 
фахове 

випробування
3 Курс 2р 6м

Факультет здоров'я, реабілітації та рекреації

дошкільна освіта      

дизайн                

Педагогічний інститут

образотворче мистецтво                 

Фахове 

випробування

Термін

навчан-

ня

початкова освіта      

Факультет права і міжнародних відносин

фізичне виховання    

Інститут людини

соціальна педагогіка  

Інститут мистецтв

музичне мистецтво    

Кількість місць*

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста

Назва

Курс

Спеціальність (напрями підготовки) ступеня бакалавра

Заочна

правознавство         



Код Код Назва

за кошти 

державного 

бюджету

за кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

Інститут журналістики

Термін

навчан-

ня

Кількість місць*
Фахове 

випробування
Курс

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста Спеціальність (напрями підготовки) ступеня бакалавра

Назва

5.03040101 6.030401 правознавство  
фахове 

випробування
3 Курс 2р 6м

Примітки:

Факультет права і міжнародних відносин

правознавство         

   Кількість місць за кошти фізичних (юридичних) осіб буде оголошена після завершення 2015-2016 навчального року

* Кількість місць за кошти державного бюджету буде оголошена у червні 2016 року після отримання державного замовлення. 


