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Зміни вносяться на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України 
"Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів" від 23 квітня 2018 
року за №409, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 травня 2018 
року за №600/32052. 

 
1. У розділі І: 

абзац перший пункту 1.2. викласти в наступній редакції: 
«адресне розміщення державного замовлення – надання вступнику 

рекомендації до зарахування на місця навчання за державним або регіональним 
замовленням на підставі здобутого ним більшого (порівняно з іншими вступниками) 
конкурсного бала за заявою з вищою пріоритетністю;» 

 
пункт 1.14. викласти в наступній редакції: 

«1.14.  Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної 
пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих 
обсягів розробляється Академією та надається за всіма заявами, поданими 
вступниками. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати 
спеціальність та форму навчання на іншу в межах Академії (за умови збігу вступних 
випробувань та за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом 
перенесення заяви).» 

 
2. У розділі ІІ: 

абзац другий пункту 2.2. викласти в наступній редакції: 
«Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі 

ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були відраховані 
або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути 
поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-кваліфікаційним 
рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою або спорідненою в 
межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої 
освіти.» 

 
3. У розділі ІІІ: 

пункт 3.5. викласти в наступній редакції: 
«3.5. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за 
державним замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в 
разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на 
спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива 
підтримка (додаток 2). 

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб на перший курс за скороченим строком навчання 
або на другий чи старші курси з нормативним строком навчання на вакантні 
ліцензійні місця.» 
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4. Розділ V викласти в наступній редакції: 
 

«V. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, 
КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

 
5.1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання 
прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання 
відбуваються в такі строки: 

 
№ 
з/п Етапи вступної кампанії Дати 

1. Реєстрація електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів 

з 02 до 25 липня 
2018 року до 18.00 

2. Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 

3. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 
проходять творчі конкурси 

о 18.00 
20 липня 2018 року 

4. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 
не проходять творчі конкурси 

о 18.00 
26 липня 2018 року 

5. Строки проведення творчих конкурсів з 14 до 26 липня 
2018 року включно 

6. 

Формування рейтингових списків вступників, які 
вступають на основі результатів зовнішнього 
незалежного оцінювання та творчих конкурсів, 
надання рекомендацій до зарахування та 
оприлюднення списку рекомендованих з 
повідомленням про отримання чи неотримання ними 
права здобувати вищу освіту за державним 
замовленням 

не пізніше 
01 серпня 2018 року 

7. Строки виконання вступниками вимог до 
зарахування на місця державного замовлення 

до 18.00 
06 серпня 2018 року 

8. Зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 12.00 
07 серпня 2018 року 

9. 
Строки виконання вступниками вимог до 
зарахування за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб 

не пізніше 12.00 
30 вересня 2018 року 

10. Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних 
та/або юридичних осіб 

не пізніше 
30 вересня 2018 року 
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5.2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 
повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання для 
осіб, які відповідно до пункту 8.3. Розділу VIІІ цих Правил прийому мають 
спеціальні умови для вступу (співбесіда), прийом заяв та документів, конкурсний 
відбір та зарахування на навчання відбуваються в такі строки: 

 
№ 
з/п Етапи вступної кампанії Дати 

1. Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 

2. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 
зараховуються за результатами співбесід 

о 18.00 
20 липня 2018 року 

3. Строки проведення співбесід з 21 по 23 липня 
2018 року включно 

4. 

Формування та оприлюднення списків осіб, 
рекомендованих до зарахування за результатами 
співбесіди з повідомленням про отримання чи 
неотримання права здобувати вищу освіту за 
державним замовленням 

не пізніше 12.00 
24 липня 2018 року 

5. Строки виконання вступниками вимог до 
зарахування на місця державного замовлення 

до 18.00 
25 липня 2018 року 

6. Зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 12.00 
26 липня 2018 року 

 
Вступники, які відповідно до цього пункту мають особливі умови для вступу 

та отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення і 
виконали умови до зарахування повинні подати письмову заяву про виключення 
заяв на інші місця державного замовлення до 18.00 25 липня 2018 року. Заяви 
зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 26 
липня 2018 року. 

5.3. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 
повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання для 
осіб, які відповідно до пункту 8.7. Розділу VIІІ цих Правил прийому мають 
спеціальні умови для вступу (квота-2), прийом заяв та документів, конкурсний 
відбір та зарахування на навчання відбуваються в такі строки: 

 
№ 
з/п Етапи вступної кампанії Дати 

1. Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 

2. 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 
зараховуються за результатами вступних іспитів 
та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-
яких комбінаціях за їх вибором) за квотою-2 

о 18.00 
20 липня 2018 року 
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№ 
з/п Етапи вступної кампанії Дати 

3. Строки проведення вступних іспитів з 21 по 23 липня 
2018 року включно 

4. 

Формування та оприлюднення списків осіб, 
рекомендованих до зарахування за квотою-2 з 
повідомленням про отримання чи неотримання права 
здобувати вищу освіту за державним замовленням 

не пізніше 12.00 
24 липня 2018 року 

5. Строки виконання вступниками вимог до 
зарахування на місця державного замовлення 

до 18.00 
25 липня 2018 року 

6. Зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 12.00 
26 липня 2018 року 

 
Вступники, які відповідно до цього пункту мають особливі умови для вступу 

та отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення і 
виконали умови до зарахування повинні подати письмову заяву про виключення 
заяв на інші місця державного замовлення до 18.00 25 липня 2018 року. Заяви 
зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 26 
липня 2018 року. 

5.4. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 
повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання для 
осіб, які відповідно до пунктів 8.4., 8.5, 8.6., 8.8. Розділу VIII цих Правил прийому 
мають спеціальні умови для вступу (зарахування за вступними іспитами та/або 
за квотою-1), прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування на 
навчання відбуваються в такі строки: 

 
№ 
з/п Етапи вступної кампанії Дати 

1. Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 

2. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 
складають вступні іспити 

о 18.00 
20 липня 2018 року 

3. Строки проведення вступних іспитів з 21 до 26 липня 
2018 року включно 

4. 

Формування рейтингових списків вступників, які 
вступають на основі результатів зовнішнього 
незалежного оцінювання та творчих конкурсів та/або 
вступних іспитів (за квотою-1), надання 
рекомендацій до зарахування та оприлюднення 
списку рекомендованих з повідомленням про 
отримання чи неотримання ними права здобувати 
вищу освіту за державним замовленням 

не пізніше 
01 серпня 2018 року 
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№ 
з/п Етапи вступної кампанії Дати 

5. Строки виконання вступниками вимог до 
зарахування на місця державного замовлення 

до 18.00 
06 серпня 2018 року 

6. Зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 12.00 
07 серпня 2018 року 

7. 
Строки виконання вступниками вимог до 
зарахування за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб 

не пізніше 12.00 
30 вересня 2018 року 

8. Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних 
та/або юридичних осіб 

не пізніше 
30 вересня 2018 року 

 
5.5. Для вступу на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або 

другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) для здобуття ступеня 
бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 
денною формою навчання прийом заяв та документів, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання відбуваються в такі строки: 

 
№ 
з/п Етапи вступної кампанії Дати 

1. Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 

2. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 
складають вступні іспити 

о 18.00 
24 липня 2018 року 

3. Строки проведення фахових вступних випробувань з 25 до 31 липня 
2018 року включно 

4. 

Формування та оприлюднення рейтингового списку 
вступників із зазначенням рекомендованих до 
зарахування з повідомленням про отримання чи 
неотримання права здобувати вищу освіту за 
державним замовленням 

не пізніше 
01 серпня 2018 року 

5. Строки виконання вступниками вимог до 
зарахування на місця державного замовлення 

до 18.00 
06 серпня 2018 року 

6. Зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 12.00 
07 серпня 2018 року 

7. 
Строки виконання вступниками вимог до 
зарахування за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб 

не пізніше 12.00 
30 вересня 2018 року 

8. Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних 
та/або юридичних осіб 

не пізніше 
30 вересня 2018 року 
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5.6. Для вступу на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або 
другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) для здобуття ступеня 
бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 
заочною формою навчання прийом заяв та документів, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання відбуваються в такі строки: 

 
№ 
з/п Етапи вступної кампанії Дати 

1. Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 

2. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 
складають вступні іспити 

о 18.00 
10 серпня 2018 року 

3. Строки проведення фахових вступних випробувань з 25 липня по 12 серпня 
2018 року включно 

4. 

Формування та оприлюднення рейтингового списку 
вступників із зазначенням рекомендованих до 
зарахування з повідомленням про отримання чи 
неотримання права здобувати вищу освіту за 
державним замовленням 

не пізніше 
15 серпня 2018 року 

5. Строки виконання вступниками вимог до 
зарахування на місця державного замовлення 

до 18.00 
17 серпня 20187 року 

6. Зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 12.00 
20 серпня 2018 року 

7. 
Строки виконання вступниками вимог до 
зарахування за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб 

не пізніше 12.00 
30 вересня 2018 року 

8. Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних 
та/або юридичних осіб 

не пізніше 
30 вересня 2018 року 

 
 
5.7. Для вступу на перший курс до інститутів та факультетів Академії для 

здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра) за денною та заочною 
формами навчання та до Центру післядипломної освіти Академії для здобуття 
ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або 
ступеня магістра за денною небюджетною формою навчання прийом заяв та 
документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання відбуваються в такі 
строки: 
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№ 
з/п Етапи вступної кампанії Дати 

1. Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 

2. Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 
31липня 2018 року 

3. Строки проведення фахових вступних випробувань 
та вступних іспитів 

з 19 липня  
по 12 серпня 2018 року 

включно 

4. 

Формування та оприлюднення рейтингового списку 
вступників із зазначенням рекомендованих до 
зарахування з повідомленням про отримання чи 
неотримання права здобувати вищу освіту за 
державним замовленням 

не пізніше 
15 серпня 2018 року 

5. Строки виконання вступниками вимог до 
зарахування на місця державного замовлення 

до 18.00 
17 серпня 2018 року 

6. Зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 12.00 
20 серпня 2018 року 

7. 
Строки виконання вступниками вимог до 
зарахування за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб 

не пізніше 12.00 
30 вересня 2018 року 

8. Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних 
та юридичних осіб 

не пізніше 
30 вересня 2018 року 

 
5.1. Для вступу на перший курс до Центру післядипломної освіти Академії 

для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста або ступеня магістра за заочною небюджетною формою навчання 
прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання 
відбуваються в такі строки: 

 
№ 
з/п Етапи вступної кампанії Дати 

1. Початок прийому заяв та документів 01 липня 2018 року 

2. Закінчення прийому заяв та документів 
не пізніше 18.00 

23 листопада 
 2018 року 

3. Строки проведення фахових вступних випробувань 
та вступних іспитів 

з 19 липня 
по 28 листопада 

2018 року включно 
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№ 
з/п Етапи вступної кампанії Дати 

4. 

Формування та оприлюднення рейтингового списку 
вступників із зазначенням рекомендованих до 
зарахування а рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб 

не пізніше 12.00 
29 листопада 

 2018 року 

5. 
Строки виконання вступниками вимог до 
зарахування за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб 

не пізніше 12.00 
30 листопада 

2018 року 

6. Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних 
та/або юридичних осіб 

не пізніше 
30 листопада 

 2018 року 
 
5.2. Виконання вимог до зарахування – це подання до Приймальної комісії 

документів відповідно до розділу Х цих Правил прийому. 
5.3. Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за 

рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти 
відповідно до розділу ХІ цих Правил прийому відбувається не пізніше 18 серпня 
2018 року. 

5.4. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування 
на навчання іноземців та осіб без громадянства проводиться відповідно до Розділу 
XIV цих Правил прийому.» 

 
5. У розділі VІ: 

пункти 6.1.-6.5. викласти в наступній редакції: 
«6.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та 

заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, крім 
визначених у пункті 6.2. випадків. 

6.2. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та 
заочною формами навчання подають заяви тільки в паперовій формі в таких 
випадках: 

˗ для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних 
іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, 
квотою-2, квотою для іноземців відповідно до цих Правил прийому; 
˗ для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні 

кошти відповідно до Умов прийому; 
˗ для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил 

прийому; 
˗ за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, 

по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про 
повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного 
оцінювання; 
˗ у разі подання іноземного документа про освіту; 
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˗ у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до 
запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 
˗ у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної 
комісії Академії. 

6.3. Вступники на основі повної загальної середньої освіти можуть подати 
до семи заяв на місця державного замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих 
конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на 
конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб не обмежується.  

6.4. Усі інші категорії вступників, крім зазначених у пунктах 6.1. та 6.2. 
цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі. 

6.5. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 
електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією 
Академії згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь 
у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим 
наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 зі 
змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 23 квітня 2018 
року №409 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 травня 2018 року за 
№600/32052.» 

 
пункт 6.12. викласти в наступній редакції: 

«6.12. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто 
оригінали: 

˗ документа, що посвідчує особу; 
˗ військового квитка або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством); 
˗ документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і 
додаток до нього; 
˗ сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти); 
˗ документів, які підтверджують право вступника на зарахування за 

співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або 
квотою-1 та квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти. 

 
пункт 6.15. викласти в наступній редакції: 

«6.15. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 
˗ копію документа, що посвідчує особу; 
˗ копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної 

дільниці – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених 
законодавством); 
˗ копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка 
до нього; 
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˗ копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для 
вступників на основі повної загальної середньої освіти); 
˗ чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.» 

 
пункт 6.19. викласти в наступній редакції: 

«6.19. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 
умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 
освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок 
цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно 
з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб, але не пізніше 15 серпня. Не подані своєчасно документи, що засвідчують 
підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця 
державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, 
унеможливлюють їх реалізацію.» 

 
пункт 6.23. викласти в наступній редакції: 

«6.23. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 
рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до 
Академії протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або 
отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після 
завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків 
вступників здійснюється на офіційному веб-сайті Академії на підставі даних, 
внесених до Єдиної бази.» 

 
6. У розділі VІІ: 

абзац перший пункт 7.1. викласти в наступній редакції: 
«7.1. Конкурсний відбір для здобуття ступеню вищої освіти бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти здійснюється за результатами вступних 
випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, 
вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках. 
У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 
2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської 
мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право 
подавати оцінку із сертифіката 2018 року з однієї з іноземних мов (англійська, 
німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.» 

 
абзац двадцять перший пункту 7.1. викласти в наступній редакції: 

«ОУ – бал за успішне закінчення в 2018 році підготовчих курсів Академії за 
шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності, зазначені в переліку 
спеціальностей (Додаток 2).» 
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пункту 7.3. доповнити абзацом 10 в наступній редакції: 
«Результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з 

іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) можуть 
зараховуватись як результати вступного іспиту з іноземної мови.» 

 
пункт 7.5. викласти в наступній редакції: 

«7.5. Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої 
освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які 
бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. Голова 
приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного 
іспиту, який має включати структуру підсумкового бала.» 

 
7. У розділі VІІІ: 

абзац другий пункту 8.3. викласти в наступній редакції: 
« ˗ особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 

7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;»  
 

абзац четвертий пункту 8.4. викласти в наступній редакції: 
«Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з 
англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2016-2018 років з інших 
предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до 
конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то 
вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного 
замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь у конкурсі 
виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).»  

 
абзац перший пункту 8.8. викласти в наступній редакції: 

«8.8. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 
зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне 
оцінювання з відповідних предметів у 2018 році) та в разі отримання кількості балів 
за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний 
рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:» 

 
пункт 8.11. викласти в наступній редакції: 

«8.11. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в 
порядку, передбаченому Умовами та цими Правилами прийому, якщо вони 
зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту 
(фіксовану) конкурсну пропозицію: 

˗ особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким 
не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 
˗ особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо 
яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською 
катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву 
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хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного 
(обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про 
відселення, – категорія 2; 
˗ діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»; 
˗ шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також 

протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки 
яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або 
які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами 
з інвалідністю I або II групи; 
˗ особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі 

на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за 
рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної 
середньої освіти відповідно до пунктів другого-сьомого цього розділу, і не 
були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім 
випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь у 
конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).» 

 
8. У розділі ІХ: 

пункт 9.4. викласти в наступній редакції: 
«9.4. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 
˗ ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма 

навчання; 
˗ прізвище, ім’я та по батькові вступника; 
˗ конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); 
˗ пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних 

пропозицій, що використовують пріоритетність); 
˗ ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1 та 

квотою-2 (тільки на основі повної загальної середньої освіти); 
˗ середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень).» 
 
9. У розділі Х: 

пункт 10.2. викласти в наступній редакції: 
«10.2.  Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або 

регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил 
прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця 
державного або регіонального замовлення (крім випадків, визначених у крім 
випадків, визначених у розділі ХІІІ Умов прийому), втрачають право в поточному 
році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним 
замовленням.» 
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10. У розділі ХІ: 
пункти 11.5. та 11.6. викласти в наступній редакції: 

«11.5.  При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами 
підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох 
денних за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних 
кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, 
додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за 
державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів 
протягом усього строку навчання. 

11.6. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами 
підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються 
в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку 
навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу 
студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.» 

 
11. У розділі ХІІІ: 

пункти 13.3.-13.5. викласти в наступній редакції: 
«13.3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ 

про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Академії за 
власним бажанням, відраховані із закладу вищої освіти за власним бажанням, у 
зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше 
наступного дня після подання заяви про відрахування. 

13.4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 
календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, 
що стосується цієї особи. 

13.5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 13.2., 13.3. та 13.4 
цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа 
осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у 
додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які 
подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. 
У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати 
осіб з конкурсних пропозицій цього закладу вищої освіти за умови збігу вступних 
випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну 
пропозицію.» 

 
12. У додатку 5 до Правил прийому таблиці 1 та 3 викласти в новій 

редакції (додаються). 
 
 
 

Відповідальній секретар приймальної комісії                                       С. Гедулян 



Код
Вечірня 
форма 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

Денна форма 
навчання

Вечірня 
форма 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

Денна 
форма 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

3 7 8 9 10 11 12 14

023 0 0 3р 10м  

191 0 0 3р 10м  

191 0 0 3р 10м  

191 0 0 3р 10м  

192 0 800 3р 10м  4р 10м  8 230

192 0 800 3р 10м  4р 10м  8 230

192 0 800 3р 10м  4р 10м  8 230

192 0 800 3р 10м  4р 10м  8 230

1 2 4 5 6 12 15

денна, заочна

денна, заочна

Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація 

Можливість 
вступу для 

іноземців та 
осіб без 

громадянства                         
на форми 
навчання

денна

денна

денна

денна

Спеціалізація
(освітня програма) 

/може повторювати 
назву спеціальності/

Вечірня 
форма 

навчання

Таблиця 1

Нормативні терміни навчання Вартість одного року 
навчання в 2017 році, грн. *

16 910

Денна 
форма 

навчання

25

200

200

200

800

Архітектурно-художній інститут

02

19

19

Технології будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів
Міське будівництво та 
господарство

21 790

21 790

21 790

13 260

Архітектура та 
будівництво

Архітектура та 
будівництво

19 Архітектура та 
будівництво Мости і транспортні тунелі 13 260

Будівництво та цивільна 
інженерія 

Будівництво та цивільна 
інженерія 

Будівництво та цивільна 
інженерія 

Архітектура та 
будівництво

Будівництво та цивільна 
інженерія 

800

800

Інженерно-будівельний інститут

19 800

13 260

13 260 денна, заочнаПромислове і цивільне 
будівництво

денна, заочна

Код

Архітектура та 
будівництво

Образотворче мистецтво

19

Містобудування

Дизайн архітектурного 
середовища19

Архітектура будівель і 
споруд

Будівельно-технологічний інститут

Назва

Спеціальність 

Назва

Ліцензовані обсяги

Культура і мистецтво

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, 
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Одеська державна академія будівництва та архітектури
(назва вищого навчального закладу)

Бакалавр

Галузь знань

Архітектура та 
містобудування 
Архітектура та 
містобудування 

Архітектура та 
будівництво
Архітектура та 
будівництво

Архітектура та 
містобудування 

19



3 7 8 9 10 11 12 141 2 4 5 6 12 15

133 0 10 3р 10м  4р 10м  7 200

192 0 800 3р 10м  4р 10м  8 230

192 0 800 3р 10м  4р 10м  8 230

192 0 800 3р 10м  4р 10м  8 230

192 0 800 3р 10м  4р 10м  8 230

194 0 50 3р 10м  4р 10м  8 230

194 0 50 3р 10м  4р 10м  8 230

194 0 50 3р 10м  4р 10м  8 230

194 0 50 3р 10м  4р 10м  8 230

073 0 25 3р 10м  4р 10м  8 300

073 0 25 3р 10м  4р 10м  8 300

075 0 25 3р 10м  4р 10м  8 300

денна, заочна

19 Архітектура та 
будівництво

Будівництво та цивільна 
інженерія 

Організація технічного 
нагляду у будівництві 800 13 260 денна, заочна

800

50

25

25

денна, заочна

денна, заочна

денна, заочна

денна, заочна

денна, заочна

денна, заочна

денна, заочна

денна, заочна

11 130

Водогосподарське та 
природоохоронне 
будівництво

11 130

13 260

13 260

13 260

13 260

13 260

11 130

13 260

Факультет економіки та управління в будівництві

денна, заочна

50

19 Архітектура та 
будівництво

Будівництво та цивільна 
інженерія 

Автомобільні дороги і 
аеродроми та транспортні 
системи

800

19 50

50

Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів

40

800

Управління та 
адміністрування

Менеджмент і 
адмініструванняМенеджмент 

Маркетинг

Управління проектами

Маркетинг 

10 700

13 260

Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології

Гідротехнічне будівництво

Архітектура та 
будівництво

Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології

Гідромеліорація

Архітектура та 
будівництво

Будівництво та цивільна 
інженерія 

Теплогазопостачання і 
вентиляція

07

Управління та 
адміністрування

Управління та 
адміністрування

Галузеве 
машинобудування 

Будівництво та цивільна 
інженерія 

Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології

Архітектура та 
будівництво

Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології

07

13

19

19

Механічна інженерія

Архітектура та 
будівництво

Архітектура та 
будівництво

19

19

Архітектура та 
будівництво

19

Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії
Технічне обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та міського 
транспорту

Водопостачання та 
водовідведення

07 Менеджмент 25 денна, заочна



3 7 8 9 10 11 12 141 2 4 5 6 12 15

076 0 55 3р 10м  4р 10м  8 300

076 0 55 3р 10м  4р 10м  8 300

126 0 50 3р 10м  4р 10м  8 230

193 0 75 3р 10м  4р 10м  8 230

193 0 75 3р 10м  4р 10м  8 230

Геодезія 75

55

Експертиза та управління 
нерухомістю 55 11 130

13 260Архітектура та 
будівництво

денна, заочна

денна, заочна

денна, заочна

денна, заочна

денна, заочна

11 130

13 260

В стовбцях "Ліцензовані обсяги" (6-8) для здобуття ступеня бакалавра вказано загальний ліцензійний обсяг за кожною спеціальністю. 
Розподіл цих місць між освітніми програмами для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з урахуванням побажань вступників.

13 26075

50

07

12 Інформаційні 
технології

Інформаційні системи і 
технології 

Інформаційні системи і 
технології 

Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

Геодезія та землеустрій 

19

Управління та 
адміністрування

Геодезія та землеустрій 

Управління та 
адміністрування

Архітектура та 
будівництво

Економіка будівельного 
підприємництва

Землеустрій та кадастр

07

19



3 7 8 9 10 11 12 141 2 4 5 6 12 15

Код Вечірня 
форма 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

Денна форма 
навчання

Вечірня 
форма 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

Денна 
форма 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

3 7 8 9 10 11 12 14

023 0 0

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

191 0 0 1р 10м  

191 0 0 1р 10м  

191 0 0 1р 10м  

192 0 115

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 000

192 0 115

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 000

25

115

115

6

Можливість 
вступу для 

іноземців та 
осіб без 

громадянства                         
на форми 
навчання

денна

денна

денна

денна

15

21 080

Вечірня 
форма 

навчання

12

Нормативні терміни навчання

16 410Міське будівництво та 
господарство

денна, заочна

денна, заочна

Вартість одного року 
навчання в 2017 році, грн. *

26 540

26 540

Ліцензовані обсяги

130

Денна 
форма 

навчання

25

Містобудування

Технології будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів

5

19

Будівельно-технологічний інститут

/може повторювати 
назву спеціальності/

Образотворче мистецтво

Архітектура будівель і 
споруд
Дизайн архітектурного 
середовища

26 540

Будівництво та цивільна 
інженерія 

Будівництво та цивільна 
інженерія 

Архітектура та 
містобудування 

16 410

Галузь знань

Архітектура та 
будівництво

Архітектура та 
будівництво

Архітектура та 
будівництво

Архітектура та 
містобудування 

Назва

19 25

Спеціальність 
(напрям підготовки)

Культура і мистецтво

4

Архітектура та 
будівництво

Архітектура та 
містобудування 

19

Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація 

19

19 Архітектура та 
будівництво

1 2

02

Назва

Спеціалізація
(освітня програма) 

Магістр

Код

Архітектурно-художній інститут



3 7 8 9 10 11 12 141 2 4 5 6 12 15

192 0 320

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 000

192 0 45

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 000

126 0 20

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 000

126 0 10

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 000

133 0 10

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 000

192 0 85

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 000

192 0 20

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 000

192 0 40

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 000

денна, заочна

12 Інформаційні 
технології

Інформаційні системи і 
технології Біомеханіка 10 16 410 денна, заочна

Комп’ютерна механіка

40

320

денна, заочна

денна, заочна

денна, заочна

денна, заочна

Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії

13

19

45

денна, заочна

денна, заочна

16 410

Архітектура та 
будівництво

Промислове і цивільне 
будівництво

16 410Будівництво та цивільна 
інженерія 

40

Інженерно-будівельний інститут

19 Будівництво та цивільна 
інженерія 

16 410

16 410

16 410

16 410

19

Архітектура та 
будівництво

Водопостачання та 
водовідведення

16 410

Технічне обслуговування 
будівельних машин, 
автомобілів та міського 
транспорту

20

8519 Архітектура та 
будівництво

Будівництво та цивільна 
інженерія 

Теплогазопостачання і 
вентиляція

Механічна інженерія

Архітектура та 
будівництво19

Галузеве 
машинобудування 

Мости і транспортні тунеліБудівництво та цивільна 
інженерія 

Будівництво та цивільна 
інженерія 

Автомобільні дороги і 
аеродроми та транспортні 
системи

Архітектура та 
будівництво

12 20Інформаційні 
технології

Інформаційні системи і 
технології



3 7 8 9 10 11 12 141 2 4 5 6 12 15

192 0 40

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 000

194 0 25

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 000

194 0 10

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 000

194 0 10

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 000

194 0 15

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 000

073 0 10

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 560

073 0 15

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 560

075 0 25

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 56025

10

10

15

денна, заочна

денна, заочна

денна, заочна

денна, заочна

16 410

16 410

16 410

Організація технічного 
нагляду в будівництві 40

17 330

денна, заочна

денна, заочна

денна, заочна17 330

17 330

10

МаркетингМаркетинг 

Менеджмент і 
адміністрування

Управління проектами

Менеджмент 

Менеджмент 

19 Архітектура та 
будівництво

Будівництво та цивільна 
інженерія 

16 410

19

19

16 410

Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології

Архітектура та 
будівництво 10

20

Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології

Архітектура та 
будівництво

Архітектура та 
будівництво

Гідротехнічне будівництво

Гідромеліорація

Водогосподарське та 
природоохоронне 
будівництво

Архітектура та 
будівництво

Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології

07

Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів

07

Управління та 
адміністрування

Управління та 
адміністрування

19

Факультет економіки та управління в будівництві

07 Управління та 
адміністрування

Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології

19 денна, заочна



3 7 8 9 10 11 12 141 2 4 5 6 12 15

076 0 30

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 560

076 0 10

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 560

193 0 10

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 000

193 0 40

1р 10м  (освітньо-
наукова програма 
підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

1р 5м  10 000

денна, заочна30

Розподіл по кожній спеціальності здійснюється згідно ліцензованого обсягу.

07 Управління та 
адміністрування

денна, заочна

денна, заочна

денна, заочна

17 330

16 410

16 410

17 33010

15

40

Геодезія

Землеустрій та кадастр

Експертиза та управління 
нерухомістю

Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

Економіка будівельного 
підприємництва

Геодезія та землеустрій 

Геодезія та землеустрій 

Примітки:

Архітектура та 
будівництво

Загальний ліцензійний обсяг на навчання іноземних громадян складає 200 осіб на рік. 

07

19

19

Управління та 
адміністрування

Архітектура та 
будівництво

*Дані за результатами прийому у 2017 році



Код

2 6 7 8

6.020206

6.020208

6.020104

6.020205

6.060102
Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 10м  

6.060102
Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 10м  

6.060102
Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 10м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 10м  

Термін навчання

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація 023 Образотворче мистецтво Фаховий іспит; 

Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Назва

Спеціалізація
(освітня програма) 

/може повторювати назву 
спеціальності/

народна художня творчість

образотворче мистецтво

Фахове 
випробування, 

іспит з іноземної 
мови

4 5

Спеціальності 
ОС магістра

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього 
ступеню магістра

Одеська державна академія будівництва та архітектури
(назва вищого навчального закладу)

Денна, Магістр

Споріднені 
спеціальності ОС бакалавра, 

напрями підготовки ОКР бакалавра / 
Інші спеціальності ОС бакалавра,

напрями підготовки ОКР бакалавра

Архітектурно-художній інститут

Курс

1 3

Архітектура будівель і 
споруд

архітектура

архітектура

архітектура Архітектура та містобудування 

Дизайн архітектурного 
середовища

Містобудування

Архітектура та містобудування 

Інші спеціальності 023 Образотворче мистецтво

Архітектура та містобудування 191

191

Назва

191

реставрація творів мистецтва

декоративно-прикладне мистецтво

Код

Архітектура будівель і 
споруд

Архітектура та містобудування Інші спеціальності 191

Таблиця 3



2 6 7 84 51 3
Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 10м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 10м  

6.060101

6.060103

6.060101

6.060103

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

6.060101

6.060103

6.060101

6.060103

6.050101

6.040302

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Промислове і цивільне 
будівництво

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Мости і транспортні 
тунелі

126 Інформаційні системи і технології Комп’ютерна механіка Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

192 Будівництво та цивільна інженерія 

192 Будівництво та цивільна інженерія 
Технології будівельних 
конструкцій, виробів і 

матеріалів

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Будівництво та цивільна інженерія 

Інші спеціальності

Фаховий іспит; 
Іноземна мова

Міське будівництво та 
господарство

Дизайн архітектурного 
середовища

будівництво

192

Інші спеціальності

гідротехніка (водні ресурси)

будівництво

гідротехніка (водні ресурси)

Містобудування

1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Інженерно-будівельний інститут

комп’ютерні науки

192

гідротехніка (водні ресурси)

будівництво

гідротехніка (водні ресурси)

192

інформатика

Будівництво та цивільна інженерія 

Будівництво та цивільна інженерія 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

Інші спеціальності

будівництво

191

Архітектура та містобудування 

Архітектура та містобудування Інші спеціальності

191

Будівельно-технологічний інститут

Технології будівельних 
конструкцій, виробів і 

матеріалів

Міське будівництво та 
господарство



2 6 7 84 51 3

6.050101

6.040302

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

6.050503
Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

6.060101

6.060103

6.060101

6.060103

6.060101

6.060103

126 Інформаційні системи і технології Біомеханіка

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

126

192

Будівництво та цивільна інженерія Водопостачання та 
водовідведення

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Теплогазопостачання і 
вентиляція

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Промислове і цивільне 
будівництво

Мости і транспортні 
тунелі

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Комп’ютерна механіка

Біомеханіка

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

192

Інші спеціальності

Інші спеціальності

комп’ютерні науки

інформатика

192

126

будівництво

гідротехніка (водні ресурси)

Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії

192

Інформаційні системи і технології

Інші спеціальності Інформаційні системи і технології

Будівництво та цивільна інженерія 

Будівництво та цивільна інженерія 

Будівництво та цивільна інженерія 

Інші спеціальності

машинобудування 133 Галузеве машинобудування 

Технічне обслуговування 
будівельних машин, 

автомобілів та міського 
транспорту

будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія 
Автомобільні дороги і 

аеродроми та транспортні 
системи

будівництво

гідротехніка (водні ресурси)

гідротехніка (водні ресурси)



2 6 7 84 51 3

6.060101

6.060103

6.060101

6.060103

6.060101

6.060103

6.060101

6.060103

6.060101

6.060103

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології

Водогосподарське та 
природоохоронне 

будівництво

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Водопостачання та 
водовідведення

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

194 Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології Гідромеліорація Фаховий іспит; 

Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Раціональне 
використання і охорона 

водних ресурсів

Інші спеціальності

будівництво

гідротехніка (водні ресурси)

133Інші спеціальності

Інші спеціальності

Інші спеціальності 192
Автомобільні дороги і 

аеродроми та транспортні 
системи

192

194

194 Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології

Галузеве машинобудування 

192

Будівництво та цивільна інженерія 

Будівництво та цивільна інженерія 

Будівництво та цивільна інженерія 

Теплогазопостачання і 
вентиляція

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

192 Будівництво та цивільна інженерія Організація технічного 
нагляду в будівництві

Технічне обслуговування 
будівельних машин, 

автомобілів та міського 
транспорту

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)гідротехніка (водні ресурси)

Організація технічного 
нагляду в будівництві

будівництво

гідротехніка (водні ресурси)

будівництво

гідротехніка (водні ресурси)

будівництво

гідротехніка (водні ресурси)

194

Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології Гідротехнічне будівництво

Інші спеціальності

будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія 
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Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

6.030601

6.030505

6.030601

6.030505

6.030507
Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

073 Менеджмент і 
адміністрування

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

Менеджмент Управління проектами Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Маркетинг 

Раціональне 
використання і охорона 

водних ресурсів
Інші спеціальності

Інші спеціальності

Факультет економіки та управління в будівництві

менеджмент

управління персоналом та економіка 
праці

Інші спеціальності

Інші спеціальності

Гідротехнічне будівництво

Гідромеліорація

маркетинг

Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології

075

Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології

Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології

Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології

Менеджмент 

Водогосподарське та 
природоохоронне 

будівництво

Маркетинг

менеджмент

управління персоналом та економіка 
праці

073

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

194

194

194

194
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6.030504

6.030505

6.030507

6.030510

6.140102

6.030504

6.030505

6.030507

6.030510

6.140102

6.080101
Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

6.080101
Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Економіка будівельного 
підприємництваПідприємництво, торгівля та біржова діяльність 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Експертиза та управління 
нерухомістю

075

управління персоналом та економіка 
праці

маркетинг

Геодезія та землеустрій 

076

товарознавство і торговельне 
підприємництво

побутове обслуговування

Інші спеціальності

Інші спеціальності

Інші спеціальності

073

побутове обслуговування

193

193

маркетинг

товарознавство і торговельне 
підприємництво

Геодезія та землеустрій 

Менеджмент 

Менеджмент 

Геодезія

Землеустрій та кадастр

Маркетинг 

073

економіка підприємства

управління персоналом та економіка 
праці

геодезія, картографія та землеустрій

геодезія, картографія та землеустрій

економіка підприємства

Управління проектами

Маркетинг

Менеджмент і 
адміністрування

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)
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Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

1р 10м  (освітньо-наукова 
програма підготовки); 1р 5м  

(освітньо-професійна 
програма підготовки)

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 4р 5м 

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 3р 5м 

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 3р 5м

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 3р 5м 

Інші спеціальності 191 Архітектура та містобудування Дизайн архітектурного 
середовища

Інші спеціальності

076

Інші спеціальності

Інші спеціальності

Архітектура та містобудування Архітектура будівель і 
споруд

Геодезія та землеустрій 

Інші спеціальності

Образотворче мистецтво

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

193

Інші спеціальності 191

193

Центр післядипломної освіти

Інші спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація 

Економіка будівельного 
підприємництва

Експертиза та управління 
нерухомістю

Геодезія та землеустрій 

Геодезія

Землеустрій та кадастр

Інші спеціальності 191 Архітектура та містобудування Містобудування



2 6 7 84 51 3

Код

2 6 7 8

6.060101

6.060103

6.060101

6.060103

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

6.060101

6.060103

6.060101

6.060103

6.050101

6.040302

6.050101

Будівництво та цивільна інженерія 
Технології будівельних 
конструкцій, виробів і 

матеріалів

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

192

192 Будівництво та цивільна інженерія 

Міське будівництво та 
господарство

Заочна, Магістр

Будівельно-технологічний інститут

Будівництво та цивільна інженерія 192

будівництво

гідротехніка (водні ресурси)

будівництво

гідротехніка (водні ресурси)

192

Інженерно-будівельний інститут

Інші спеціальності

Інші спеціальності

1р 5м  

комп’ютерні науки

Інформаційні системи і технології126

126 Інформаційні системи і технології Біомеханіка

Споріднені 
спеціальності ОС бакалавра, 

напрями підготовки ОКР бакалавра / 
Інші спеціальності ОС бакалавра,

напрями підготовки ОКР бакалавра

комп’ютерні науки

інформатика

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

Промислове і цивільне 
будівництво

Фаховий іспит; 
 1 Курс 1р 5м  

Комп’ютерна механіка 1р 5м  Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  192 Будівництво та цивільна інженерія 

Мости і транспортні 
тунелі

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

будівництво

гідротехніка (водні ресурси)

гідротехніка (водні ресурси)

будівництво

192

Термін навчання

Назва
Код Назва

/може повторювати назву 
спеціальності/

1 3 4 5

Спеціальності
ОС магістра

Спеціалізація
(освітня програма) 

Фахове 
випробування, 

іспит з іноземної 
мови

Курс

Будівництво та цивільна інженерія Технології будівельних 
конструкцій, виробів і 
Міське будівництво та 

господарство

Будівництво та цивільна інженерія 
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6.040302

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

6.050503
Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

6.060101 1р 5м  

6.060103 1р 5м  

6.060101 1р 5м  

6.060103 1р 5м  

6.060101 1р 5м  

6.060103 1р 5м  

6.060101 1р 5м  

6.060103 1р 5м  

6.060101 1р 5м  

6.060103 1р 5м  

Інші спеціальності

126

192

Інші спеціальності 192

Інші спеціальності

Будівництво та цивільна інженерія 

126Інші спеціальності

126 Інформаційні системи і технології Біомеханіка

Інформаційні системи і технології

  
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

інформатика

Інформаційні системи і технології

Будівництво та цивільна інженерія 

Мости і транспортні 
тунелі

Комп’ютерна механіка

Біомеханіка

Промислове і цивільне 
будівництво

Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії

машинобудування 133 Галузеве машинобудування 

Технічне обслуговування 
будівельних машин, 

автомобілів та міського 
транспорту

1 Курс
гідротехніка (водні ресурси)

будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія Водопостачання та 
водовідведення

Фаховий іспит; 
Іноземна мова

192 Будівництво та цивільна інженерія Теплогазопостачання і 
вентиляція

Фаховий іспит; 
Іноземна мова

1 Курс

будівництво

гідротехніка (водні ресурси)

будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія 
Автомобільні дороги і 

аеродроми та транспортні 
системи

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

гідротехніка (водні ресурси)

будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія Організація технічного 
нагляду в будівництві

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

гідротехніка (водні ресурси)

будівництво

194 Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології Гідротехнічне будівництво Фаховий іспит; 

Іноземна мова
гідротехніка (водні ресурси)

1 Курс
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6.060101 1р 5м  

6.060103 1р 5м  

6.060101 1р 5м  

6.060103 1р 5м  

6.060101 1р 5м  

6.060103 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

будівництво

194 Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології Гідромеліорація Фаховий іспит; 

Іноземна мова 1 Курс
гідротехніка (водні ресурси)

будівництво

194 Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології

Водогосподарське та 
природоохоронне 

будівництво

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

гідротехніка (водні ресурси)

будівництво

194 Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології

Раціональне 
використання і охорона 

водних ресурсів

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

гідротехніка (водні ресурси)

Інші спеціальності 133 Галузеве машинобудування 

Технічне обслуговування 
будівельних машин, 

автомобілів та міського 
транспорту

Інші спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія Теплогазопостачання і 
вентиляція

Інші спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія Водопостачання та 
водовідведення

Інші спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія 
Автомобільні дороги і 

аеродроми та транспортні 
системи

Інші спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія Організація технічного 
нагляду в будівництві

Інші спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології Гідротехнічне будівництво

Інші спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології Гідромеліорація
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Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

6.030601

6.030505

6.030601

6.030505

6.030507
Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

6.030504

6.030505

6.030507

6.030510

6.140102

менеджмент

побутове обслуговування

Факультет економіки та управління в будівництві

економіка підприємства

управління персоналом та економіка 
праці

менеджмент

управління персоналом та економіка 
праці

Менеджмент 

маркетинг

маркетинг

товарознавство і торговельне 
підприємництво

075

управління персоналом та економіка 
праці

076

Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Менеджмент 1р 5м  

073 Менеджмент і 
адміністрування

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

073 1 Курс

Економіка будівельного 
підприємництва

Управління проектами Фаховий іспит; 
Іноземна мова

1р 5м  

Маркетинг

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс

Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології

Раціональне 
використання і охорона 

водних ресурсів

Інші спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології

Водогосподарське та 
природоохоронне 

будівництво

Інші спеціальності 194
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6.030504

6.030505

6.030507

6.030510

6.140102

6.080101
Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

6.080101
Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 2р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 2р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 2р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 2р 5м  

товарознавство і торговельне 
підприємництво

економіка підприємства

075

геодезія, картографія та землеустрій

геодезія, картографія та землеустрій

193

маркетинг

Землеустрій та кадастр

Управління проектами

Менеджмент 

Менеджмент 

управління персоналом та економіка 
праці

Маркетинг Маркетинг

193

Менеджмент і 
адміністрування

193

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Геодезія та землеустрій 

Геодезія та землеустрій 

076

076

Інші спеціальності

Центр післядипломної освіти

Інші спеціальності

Інші спеціальності

Інші спеціальності

073

073

076

193

Інші спеціальності

Інші спеціальності

Інші спеціальності

побутове обслуговування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Геодезія та землеустрій 

Геодезія та землеустрій 

Інші спеціальності

1 Курс

Економіка будівельного 
підприємництва

Експертиза і управління 
нерухомістю

1р 5м  

Міське будівництво та 
господарство

Інші спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне 
будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні 
тунелі

Інші спеціальності

Інші спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія 
Технології будівельних 
конструкцій, виробів і 

матеріалів

Геодезія

Землеустрій та кадастр

Експертиза і управління 
нерухомістю

Геодезія

Фаховий іспит; 
Іноземна мова

192 Будівництво та цивільна інженерія 
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Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 2р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 2р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 2р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 2р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 2р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 2р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 2р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 2р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 2р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Раціональне 
використання і охорона 

водних ресурсів

Водогосподарське та 
природоохоронне 

будівництво

Інші спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології

Інші спеціальності

Інші спеціальності

Інші спеціальності

194 Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології

Інші спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології Гідротехнічне будівництво

Інші спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології Гідромеліорація

192 Будівництво та цивільна інженерія 
Автомобільні дороги і 

аеродроми та транспортні 
системи

Інші спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія Організація технічного 
нагляду в будівництві

192 Будівництво та цивільна інженерія Теплогазопостачання і 
вентиляція

Інші спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія Водопостачання та 
водовідведення

Інші спеціальності 133 Галузеве машинобудування 

Технічне обслуговування 
будівельних машин, 

автомобілів та міського 
транспорту

Інші спеціальності 073 Менеджмент Менеджмент і 
адміністрування
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Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 10м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 10м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 2р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 2р 5м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 10м  

Фаховий іспит; 
Іноземна мова 1 Курс 1р 10м  

Мінімальна кількість балів з Фахового іспиту та з іспиту з  Іноземної мови – 60 (шістдесят) за стобальною шкалою.

Інші спеціальності 073 Менеджмент Управління проектами

Інші спеціальності 075 Маркетинг Маркетинг

Інші спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка будівельного 
підприємництва

Геодезія та землеустрій Геодезія

Інші спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Експертиза та управління 
нерухомістю

Інші спеціальності 126 Інформаційні системи і технології Комп’ютерна механіка

Інші спеціальності 193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр

Інші спеціальності 126 Інформаційні системи і технології Біомеханіка

Інші спеціальності 193
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