
Код Код Назва
за кошти 

державного 
бюджету

за кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб

5.02010201 029 інформаційна, бібліотечна 
та арівна справа

інформаційна, бібліотечна та 
арівна справа

фахове 
випробування 3 Курс 2р

5.03030301 061 журналістика  видавнича справа та редагування фахове 
випробування 3 Курс 2р

5.01010601 соціальна педагогіка фахове 
випробування 3 Курс 2р

5.13010201 соціальна робота фахове 
випробування 3 Курс 2р

5.02020201 024 хореографія хореографія фахове 
випробування 3 Курс 2р

5.02020401

5.02020401

5.02020401 сольний спів фахове 
випробування 3 Курс 2р

5.02020501

5.02020501

5.02020701 022 дизайн дизайн фахове 
випробування 3 Курс 2р

бібліотечна справа

видавнича справа та редагування

образотворче мистецтво                 

Інститут людини

образотворче мистецтво 

Додаток 2 
до Правил прийому до Київського університету імені 
Бориса Грінченка в 2018 році 

Термін
навчан-

ня

Кількість місць*

Інститут журналістики

музичне мистецтво    

023

соціальна педагогіка 

соціальна робота

025

Перелік спеціальностей 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 (освітня програма) ступеня бакалавра

Фахове 
випробування Курс

Назва

дизайн                

231 соціальна робота

музичне мистецтво  

Інститут мистецтв

2р3 Курсфахове 
випробування

хореографія          

середня освіта (музичне мистецтво)  
музичне мистецтво 

музичне мистецтво 

образотворче мистецтво середня освіта (образотворче 
мистецтво)  

2рфахове 
випробування 3 Курс



Код Код Назва
за кошти 

державного 
бюджету

за кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб

Термін
навчан-

ня

Кількість місць*

 

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста

Спеціальність (освітня програма) ступеня бакалавра

Фахове 
випробування Курс

Назва

5.01010101 012 дошкільна освіта дошкільна освіта фахове 
випробування 3 Курс 2р

5.01010201 013 початкова освіта початкова освіта фахове 
випробування 3 Курс 2р

5.01020101

5.01020101

5.12010101

5.12010102

5.12010103

5.03050801 072 фінанси, банківська 
справа та страхування фінанси і кредит фахове 

випробування 3 Курс 2р

5.03060101 073 менеджмент менеджмент організацій фахове 
випробування 3 Курс 2р

5.04030101 111 математика математика фахове 
випробування 3 Курс 2р

5.05010101

5.05010102

5.05010201

5.05010301

5.04030101

5.03040101 081 Право Право фахове 
випробування 3 Курс 2р

227

дошкільна освіта      

початкова освіта      

Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

фізичне виховання    

розробка програмного 
забезпечення  

обслуговування програмних систем 
і комплексів          

здоров'я людини

3 Курс 2р

фахове 
випробуваннясестринська справа

організація виробництва           

прикладна математика  

правознавство         

122 інформатика 

фінанси і кредит      

Факультет інформаційних технологій та управління

лікувальна справа

медико-профілактична справа

фізична реабілітація 3 Курс

прикладна математика  

2р

обслуговування систем баз даних і 
знань

фахове 
випробування

комп'ютерні науки та 
інформаційні технології

Факультет права та міжнародних відносин

обслуговування комп'ютерних 
систем і мереж       

2р

Педагогічний інститут

фізичне виховання фахове 
випробування 3 Курс

середня освіта (фізичне виховання)
017 фізична культура і спорт



Код Код Назва
за кошти 

державного 
бюджету

за кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб

Термін
навчан-

ня

Кількість місць*

 

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста

Спеціальність (освітня програма) ступеня бакалавра

Фахове 
випробування Курс

Назва

Код Код Назва
за кошти 

державного 
бюджету

за кошти 
фізичних, 

юридичних 

5.01010601 231 соціальна робота соціальна педагогіка фахове 
випробування 3 Курс 2р 6 

міс.

5.02020201 024 хореографія хореографія фахове 
випробування 3 Курс 2р 6 

міс.

5.02020401

5.02020401 музичне мистецтво (сольний спів) фахове 
випробування 3 Курс 2р 6 

міс.

5.02020501

5.02020701 022 дизайн дизайн фахове 
випробування 3 Курс 2р 6 

міс.

5.01010101 012 дошкільна освіта дошкільна освіта фахове 
випробування 3 Курс 2р 6 

міс.

5.01010201 013 початкова освіта початкова освіта фахове 
випробування 3 Курс 2р 6 

міс.

5.01020101 017 Фізична культура і спорт фізичне виховання фахове 
випробування 3 Курс 2р 6 

міс.

5.03040101 081 Право право фахове 
випробування 3 Курс 2р 6 

міс.

Примітки:

образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація

дизайн                

музичне мистецтво    

хореографія          

середня освіта (музичне мистецтво) 025

дошкільна освіта      

Фахове 
випробування

музичне мистецтво    

Спеціальність ступеня бакалавра Термін
навчан-

няКурс

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста

Назва

образотворче мистецтво                 

Заочна

   Кількість місць за кошти фізичних (юридичних) осіб буде оголошена після завершення 2017-2018 навчального року.

Педагогічний інститут

фізичне виховання    

* Кількість місць за кошти державного бюджету буде оголошена у червні 2018 року після отримання державного замовлення. 

Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

Факультет права та міжнародних відносин

правознавство         

початкова освіта      

музичне мистецтво 

Інститут людини

Інститут мистецтв

соціальна педагогіка  

Кількість місць*

2р 6 
міс.

музичне мистецтво фахове 
випробування 3 Курс 2р 6 

міс.

середня освіта (образотворче 
мистецтво)

023 образотворче мистецтво фахове 
випробування 3 Курс
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