
Код Код
за кошти 

місцевого 

бюджету

за кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

5.01010101

012

5.01010201

013

5.02020401

025

014.13

5.05010101

5.05010102

5.05010201

5.05010301

5.05020201

5.05020204

5.05090101

5.05090104

1 курс 2р * *

середня освіта (музичне мистецтво ) 

музичне мистецтво  025 музичне мистецтво музичне мистецтво 
фахове 

випробування

початкова освіта      

012

013

дошкільна освіта 

початкова освіта 

*

1 курс 2р * *

Додаток 5 
до Правил прийому до Київського університету імені 

Бориса Грінченка в 2019 році

Термін 

навчан-

ня

Кількість місць*

експлуатація радіотехнічних систем та 

пристроїв

обслуговування та ремонт пристроїв 

електрозв’язку на транспорті

монтаж, обслуговування засобів і систем 

автоматизації технологічного виробництва

фахове 

випробування

фахове 

випробування

1 курс 2р

*

обслуговування систем баз даних і 

знань

розробка програмного забезпечення  

125

музичне мистецтво  

Назва

2р

дошкільна освіта 

початкова освіта 

Факультет інформаційних технологій та управління

*
дошкільна освіта      

Перелік спеціальностей для прийому на перший та третій курс (за скороченим строком навчання ) 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

*кібербезпека
фахове 

випробування

Курс

Назва

Інститут мистецтв

Педагогічний інститут

дошкільна освіта      

початкова освіта      

конструювання, виробництво та технічне 

обслуговування радіотехнічних пристроїв 

безпека інформаційних і 

комунікаційних систем

обслуговування програмних систем і 

комплексів          

обслуговування комп'ютерних систем і 

мереж       

3 курс



Код Код
за кошти 

місцевого 

бюджету

за кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

Термін 

навчан-

ня

Кількість місць*

Назва

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста Спеціальність (освітня програма) ступеня бакалавра

Фахове 

випробування
Курс

Назва

Педагогічний інститут

Код Код
за кошти 

місцевого 

бюджету

за кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

5.01010101

012

5.01010201

013

5.02020401

025

014.13

Примітки:

1 курс 2р * *музичне мистецтво  

середня освіта (музичне мистецтво ) 

2р * *
початкова освіта      

Інститут мистецтв

музичне мистецтво  

025 музичне мистецтво музичне мистецтво 
фахове 

випробування

2р * *
дошкільна освіта      

початкова освіта      
013 початкова освіта початкова освіта 

фахове 

випробування
1 курс

дошкільна освіта      
012 дошкільна освіта дошкільна освіта 

фахове 

випробування
1 курс

Педагогічний інститут

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста Спеціальність (освітня програма) ступеня бакалавра

Фахове 

випробування
Курс

   Кількість місць за кошти фізичних (юридичних) осіб буде оголошена після завершення 2018-2019 навчального року.

Термін 

навчан-

ня

Кількість місць*

Назва Назва

Заочна

* Кількість місць за кошти місцевого бюджету буде оголошена у червні 2019 року після отримання регіонального замовлення. 


