Додаток 3

Перелік фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра у 2018 році
Галузь знань
Код

Найменування

Спеціальність
Код

Найменування

09

Біологія

091

Біологія

09

Біологія

091

Біологія

09

Біологія

091

Біологія

09

Біологія

091

Біологія

10

Природничі
науки

101

Екологія

05

Соціальні та
поведінкові науки

051

Економіка

05

Соціальні та
поведінкові науки

051

Економіка

Конкурсна пропозиція
(освітня програма)

Фахове випробування

Біологічний факультет
Фаховий екзамен з
Біологія
біології (письмово)
Фаховий екзамен з
Генетика
генетики (письмово)
Фаховий екзамен з
Біохімія
біохімії (письмово)
Фаховий екзамен з
Фізіологія людини і
фізіології людини та
тварин
тварин (письмово)
Екологічний факультет
Екологія та охорона
Фаховий екзамен з
навколишнього сере- екології та неоекології
довища
(письмово)
Економічний факультет
Фаховий екзамен з
Економіка та еконоекономіки та економічна політика
мічної політики
(письмово)
Фаховий екзамен з
Економічна кібернеекономічної
тика
кібернетики (письмо-

Додаткове фахове
випробування

Тестовий екзамен з
біоекології (письмово)
Тестовий екзамен з
біоекології (письмово)
Тестовий екзамен з
біоекології (письмово)

Термін
навчання, років
Денна Заочна
форма форма

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

–

1р.4м.

–

Тестовий екзамен з
біоекології (письмово)

1р.4м.

–

Загальна екологія
(письмово)

1р.4м.

1р.4м.

Основи економіки
(письмово)

1р.4м.

–

Основи економіки
(письмово)

1р.4м.

1р.4м.

05

Соціальні та
поведінкові науки

05

Соціальні та
поведінкові науки

Економіка

Міжнародна економіка

051

Економіка

Бізнес-аналітика та
міжнародна статистика

05

Соціальні та
поведінкові науки

051

Економіка

Прикладна економіка

07

Управління та
адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

07

Управління та
адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та
страхування

Фінанси, банківська
справа та страхування

07

Управління та
адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та
страхування

Публічні фінанси

07

Управління та
адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент організацій

07

Управління та
адміністрування

073

Менеджмент

Бізнес-менеджмент

07

Управління та
адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

051

во)
Фаховий екзамен з
міжнародної економіки (письмово)
Фаховий екзамен з
бізнес-аналітики та
міжнародної статистики
Фаховий екзамен з
прикладної економіки
(письмово)
Фаховий екзамен з
обліку і оподаткування (письмово)
Фаховий екзамен з
фінансів, банківської
справи та страхування
(письмово)
Фаховий екзамен з
публічних фінансів
(письмово)
Фаховий екзамен з
менеджменту організацій (письмово)
Фаховий екзамен з
бізнес-менеджменту
(письмово)
Фаховий екзамен з
менеджменту зовнішньоекономічної діяль-

Основи економіки
(письмово)

1р.4м.

1р.4м.

Основи економіки
(письмово)

1р.4м.

1р.4м.

Основи економіки
(письмово)

1р.4м.

1р.4м.

Основи економіки
(письмово)

1р.4м.

1р.4м.

Основи економіки
(письмово)

1р.4м.

1р.4м.

Основи економіки
(письмово)

1р.4м.

1р.4м.

Основи економіки
(письмово)

1р.4м.

1р.4м.

Основи економіки
(письмово)

1р.4м.

1р.4м.

Основи економіки
(письмово)

1р.4м.

1р.4м.

07

Управління та
адміністрування

073

07

Управління та
адміністрування

07

Управління та
адміністрування

073

07

Управління та
адміністрування

075

03

Гуманітарні
науки

032.

07

Управління та
адміністрування

073

07

Управління та
адміністрування

073

07

Управління та
адміністрування

076

073

Менеджмент

Управління фінансово-економічною безпекою

Менеджмент

Бізнесадміністрування (освітньо-професійна програма)

ності (письмово)
Фаховий екзамен з
управління фінансовоекономічною безпекою (письмово)
Фаховий екзамен з
бізнес-адміністрування (письмово)

Основи економіки
(письмово)

1р.4м.

1р.4м.

Основи економіки
(письмово)

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.9м.

1р.9м.

1р.4м.

1р.4м.

Фаховий екзамен з
адміністративного
Основи економіки
Менеджмент
менеджменту
(письмово)
(письмово)
Фаховий екзамен з
Основи економіки
Маркетинг
Маркетинг
маркетингу
(письмово)
(письмово)
Історичний факультет
Фаховий екзамен з
Історія та археоВсесвітня історія
Історія та археологія
історії України
логія
(письмово)
(письмово)
Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу»
Фаховий іспит з упУправління та адмініМенеджмент
Менеджмент
равління та адміністстрування (співбесіда)
рування (письмово)
БізнесФаховий іспит з упадміністрування (освіУправління та адмініМенеджмент
равління та адміністтньо-наукова програстрування (співбесіда)
рування (письмово)
ма)
Фаховий іспит з упУправління та адмініПідприємництПідприємництво
во, торгівля та
равління та адмініст- стрування (співбесіда)
Адміністративний
менеджмент

біржова діяльність

05

05

05

Соціальні та
поведінкові науки
Соціальні та
поведінкові науки
Соціальні та
поведінкові науки

052

054

054

06

Журналістика

061

06

Журналістика

061

10

Природничі
науки

103

10

Природничі
науки

103

10

Природничі
науки

103

10

Природничі

106

рування (письмово)

Соціологічний факультет
Фаховий екзамен «ТеОснови політології
Політологія
Політологія
орія та історія політи(письмово)
ки» (письмово)
Фаховий екзамен «ТеОснови соціології
Соціологія
Соціальні технології орія, історія та методи
(письмово)
соціології» (письмово)
Фаховий екзамен «ТеСоціальний менеджОснови соціології
Соціологія
орія, історія та методи
мент
(письмово)
соціології» (письмово)
Фаховий комплексний
Основи реклами та
Журналістика
Медіакомунікації
екзамен «Медіакозв’язків з громадськісмунікації» (письмово)
тю (письмово)
Фаховий екзамен «Історія, теорія та техноОснови реклами та
Стратегічні комунікаЖурналістика
логії реклами та
зв’язків з громадськісції та нові медіа
зв’язків з громадськістю (письмово)
тю» (письмово)
Факультет геології, географії, рекреації і туризму
Науки про ЗемФаховий екзамен з
Загальна геологія
Геологія
лю
геології (письмово)
(письмово)
Фаховий екзамен з
Науки про ЗемЗагальна геологія
Гідрогеологія
гідрогеології (письмолю
(письмово)
во)
Фаховий екзамен з
Науки про ЗемЗагальна геологія
Геологія нафти і газу
геології нафти і газу
лю
(письмово)
(письмово)
Географія
Ландшафтне плануФаховий екзамен з
Фізична географія

1р.4м.

–

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

науки

10

Природничі
науки

106

Географія

10

Природничі
науки

106

Географія

10

Природничі
науки

106

Географія

10

Природничі
науки

106

Географія

10

Природничі
науки

106

Географія

03

Гуманітарні
науки

035

03

Гуманітарні

035

Філологія.
035.041. Германські мови та літератури (переклад включно),
перша – англійська
Філологія.

вання, проектування і
землевпорядкування
Картографія,
,геоінформаційні системи та дистанційне
зондування Землі

ландшафтознавства
(письмово)
Фаховий екзамен з
картографії, ГІС і ДЗЗ
(письмово)

Фаховий екзамен з
теорії і методології
Кібергеографія
географічної науки
(письмово)
Фаховий екзамен з
Економічна, соціальна
економічної та соціагеографія та регіональної географії (письльний розвиток
мово)
Геоінформаційні сисФаховий екзамен з
теми та технології в
суспільної географії
територіальному упта геоінформаційних
равління
технологій (письмово)
Фаховий екзамен з
Географія рекреації та
географії рекреації та
туризму
туризму (письмово)
Факультет іноземних мов
Англійська мова та
література і переклад,
та друга іноземна мова
Англійська мова та

(письмово)

Фізична географія
(письмово)

1р.4м.

–

Фізична географія
(письмово)

1р.4м.

–

Географія (письмово)

1р.4м.

1р.4м.

Економічна та соціальна географія (письмово)

1р.4м.

–

Загальна географія
(письмово)

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

–

–

1р.4м.

Фаховий екзамен з
Комплексний екзамен
теоретичних аспектів
з практики англійської
та практики перекладу
мови (усно та письмоанглійської мови
во)
(письмово)
Фаховий екзамен з

Комплексний екзамен

науки

03

03

Гуманітарні
науки

Гуманітарні
науки

03

Гуманітарні
науки

03

Гуманітарні
науки

035

035

035

035

035.041. Германські мови та літератури (переклад включно),
перша – англійська
Філологія.
035.043. Германські мови та літератури (переклад включно),
перша – німецька
Філологія.
035.043. Германські мови та літератури (переклад включно),
перша – німецька
Філологія.
035.051. Романські мови та літератури (переклад включно),
перша – іспанська
Філологія.
035.051. Романські мови та лі-

література і переклад

теоретичних аспектів з практики англійської
та практики перекладу мови (усно та письмоанглійської мови
во)
(письмово)

Німецька мова та література і переклад та
англійська мова

Фаховий екзамен з
теоретичних аспектів
та практики перекладу
німецької мови
(письмово)

Комплексний екзамен
з практики німецької
мови (усно та письмово)

1р.4м.

–

Німецька мова та література і переклад

Фаховий екзамен з
теоретичних аспектів
та практики перекладу
німецької мови
(письмово)

Комплексний екзамен
з практики німецької
мови (усно та письмово)

–

1р.4м.

Переклад (іспанська
та англійська мови)

Фаховий екзамен з
теоретичних аспектів
та практики перекладу
іспанської мови
(письмово)

Комплексний екзамен
з практики іспанської
мови (усно та письмово)

1р.4м.

–

Переклад (іспанська
мова)

Фаховий екзамен з
теоретичних аспектів
та практики перекладу

Комплексний екзамен
з практики іспанської
мови (усно та письмо-

–

1р.4м.

03

03

03

03

Гуманітарні
науки

Гуманітарні
науки

Гуманітарні
науки

Гуманітарні
науки

035

035

035

035

тератури (переклад включно),
перша – іспанська
Філологія.
035.055. Романські мови та літератури (переклад включно),
перша – французька
Філологія.
035.055. Романські мови та літератури (переклад включно),
перша – французька
Філологія.
035.065. Східні
мови та літератури (переклад
включно), перша
– китайська
Філологія.
035.065. Східні
мови та літератури (переклад
включно), перша
– китайська

іспанської мови
(письмово)

во)

Французька мова та
література і переклад
та англійська мова

Фаховий екзамен з
теоретичних аспектів
та практики перекладу
французької мови
(письмово)

Комплексний екзамен
з практики французької мови (усно та письмово)

1р.4м.

–

Французька мова та
література і переклад

Фаховий екзамен з
теоретичних аспектів
та практики перекладу
французької мови
(письмово)

Комплексний екзамен
з практики французької мови (усно та письмово)

–

1р.4м.

Переклад (китайська
та англійська мови)

Фаховий екзамен з
теоретичних аспектів
та практики перекладу
китайської мови
(письмово)

Комплексний екзамен
з практики китайської
мови (усно та письмово)

1р.4м.

–

Переклад (китайська
мова)

Фаховий екзамен з
теоретичних аспектів
та практики перекладу
китайської мови
(письмово)

Комплексний екзамен
з практики китайської
мови (усно та письмово)

–

1р.4м.

Факультет комп’ютерних наук

12

12

15

11

11

11

11
11

Комплексний екзамен за
Фаховий екзамен «ІнфоКомп’ютерні науспеціальністю
Інформаційні
Інформаційні управляю- рмаційні управляючі
122 ки та інформаційні
«Комп’ютерні науки та
технології
чі системи та технології системи та технології»
технології
інформаційні техноло(письмово)
гії» (письмово)
Фаховий екзамен «БезКомплексний екзамен за
Інформаційні
Безпека інформаційних і пека інформаційних і
125
Кібербезпека
спеціальністю «Кібертехнології
комунікаційних систем комунікаційних систем»
безпека» (письмово)
(письмово)
Комплексний екзамен за
Автоматизація та
Фаховий екзамен
Комп’ютеризовані сисспеціальністю «АвтомаАвтоматизація та
комп’ютерно«Комп’ютеризовані
151
теми управління та
тизація та комп’ютерноприладобудування
інтегровані техносистеми управління та
автоматика
інтегровані технології»
логії
автоматика» (письмово)
(письмово)
Факультет математики і інформатики
Фаховий екзамен з
Комплексний іспит з
Математика та
Математика (освітньо111
Математика
математики
математики
статистика
наукова програма)
(письмово)
(співбесіда)
Фаховий екзамен з
Комплексний іспит з
Математика та
Математика (освітньо111
Математика
математики
математики
статистика
професійна програма)
(письмово)
(співбесіда)
Прикладна математиФаховий екзамен з
Комплексний іспит з
Математика та
Прикладна ма113
ка (освітньо-наукова
математики
математики
статистика
тематика
програма)
(письмово)
(співбесіда)
Прикладна математиФаховий екзамен з
Комплексний іспит з
Математика та
Прикладна ма113
ка (освітньоматематики
математики
статистика
тематика
професійна програма)
(письмово)
(співбесіда)
Математика та
Прикладна маТеоретична та прикФаховий екзамен з
Комплексний іспит з
113
статистика
тематика
ладна механіка
механіки (письмово)
математики

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

–

1р.4м.

–

1р.9м.

–

1р.4м.

–

1р.9м.

–

1р.4м.

–

1р.4м.

–

(співбесіда)
12

Інформаційні
технології

122

12

Інформаційні
технології

122

24

Сфера обслуговування

242

29

Міжнародні
відносини

291

29

Міжнародні
відносини

291

29

Міжнародні
відносини

291

Комп’ютерні
Інформатика (освітКомплексний екзамен Комплексний іспит з
науки та інфорньо-наукова програз математики і інформатематики
маційні технолома)
матики (письмово)
(співбесіда)
гії
Комп’ютерні
Інформатика (освітКомплексний екзамен Комплексний іспит з
науки та інфорньо-професійна проз математики і інформатематики
маційні технолограма)
матики (письмово)
(співбесіда)
гії
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Комплексний тестоКомплексний тестовий екзамен з «ОргаТуризм
Туризм
вий екзамен з «Основ
нізації туризму»
туризму» (письмово)
(письмово)
Комплексний тестоКомплексний тестоМіжнародні
Міжнародні
вий екзамен з «Міжвий екзамен з «Основ
відносини, сусвідносини та регіонародних відносин,
міжнародних відносин,
пільні комунікасуспільних комунікасуспільних комуніканальні студії: сходозції та регіональні
цій та регіональних
цій та регіональних
навство
студії
студій» (письмово)
студій» (письмово)
Комплексний тестоКомплексний тестоМіжнародні
Міжнародні
вий екзамен з «Міжвий екзамен з «Основ
відносини, сусвідносини та регіонародних відносин,
міжнародних відносин,
пільні комуніканальні студії: європеїсуспільних комунікасуспільних комунікації та регіональні
цій та регіональних
цій та регіональних
стика
студії
студій» (письмово)
студій» (письмово)
Комплексний тестоКомплексний тестоМіжнародні
вий екзамен з «Міжвий екзамен з «Основ
відносини, сусМіжнародні
народних відносин,
міжнародних відносин,
пільні комунікасуспільних комунікасуспільних комунікакомунікації
ції та регіональні
цій та регіональних
цій та регіональних
студії
студій» (письмово)
студій» (письмово)

1р.9м.

–

1р.4м.

–

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

–

1р.4м.

–

1р.4м.

–

29

Міжнародні
відносини

291

29

Міжнародні
відносини

292

05

Соціальні та
поведінкові науки

053

10

Природничі
науки

105

10

Природничі
науки

105

15

Автоматизація
та приладобудування

153

10

Природничі
науки

105

10

Природничі

105

Комплексний тестоКомплексний тестовий екзамен з «Міжвий екзамен з «Основ
Міжнародна інформанародних відносин,
міжнародних відносин,
ційна безпека
суспільних комунікасуспільних комунікацій та регіональних
цій та регіональних
студій» (письмово)
студій» (письмово)
Комплексний тестоКомплексний тестоМіжнародні
вий екзамен з «Міжвий екзамен з «Основ
Міжнародні економіекономічні віднародних економічміжнародних еконочні відносини
носини
них відносин»
мічних відносин»
(письмово)
(письмово)
Факультет психології
Фаховий екзамен з
Прикладна
Психологія
Психологія
загальної психології
психологія
(письмово)
(співбесіда)
Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем
Прикладна фізиФаховий екзамен з
Радіофізика і електроВища математика
ка та наноматеприкладної фізики
ніка
(письмово)
ріали
(письмово)
Прикладна фізиФаховий екзамен з
Вища математика
ка та наноматеБіофізика
прикладної фізики
(письмово)
ріали
(письмово)
Фаховий екзамен з
Мікро- та нано- Фізична та біомедична
Вища математика
прикладної фізики
системна техніка
електроніка
(письмово)
(письмово)
Фізико-енергетичний факультет
Фаховий екзамен з
Прикладна фізиОбробка даних фізичПрикладна фізика
термодинаміки та мока та наноматених експериментів
енергетичних систем
лекулярної фізики
ріали
(письмово)
(письмово)
Прикладна фізи- Комп’ютерна фізика
Фаховий екзамен з
Обробка даних фізичМіжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії

1р.4м.

–

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

–

1р.4м.

–

1р.4м.

–

1р.4м.

–

1р.9м.

–

науки

ка та наноматеріали

10

Природничі
науки

105

10

Природничі
науки

105

10

Природничі
науки

10

Природничі
науки

10

Природничі
науки

10

Природничі
науки

10
10

Природничі
науки
Природничі

Прикладна фізика та наноматеріали
Прикладна фізика та наноматеріали

105

Прикладна фізика та наноматеріали

105

Прикладна фізика та наноматеріали

105

Прикладна фізика та наноматеріали

105

Прикладна фізика та наноматеріали

104
104

Фізика та астрономія
Фізика та астро-

термодинаміки та молекулярної фізики
(письмово)
Фізико-технічний факультет
Прикладна фізика
Фаховий екзамен з
(освітньо-наукова
прикладної фізики
програма)
(письмово)
Прикладна фізика
Фаховий екзамен з
(освітньо-професійна
прикладної фізики
програма)
(письмово)
Фаховий екзамен
Медична фізика (осві«Взаємодія випромітньо-наукова програнювання з речовима)
ною» (письмово)
Фаховий екзамен
Медична фізика (осві«Взаємодія випромітньо-професійна пронювання з речовиграма)
ною» (письмово)
Експериментальна
Фаховий екзамен з
ядерна фізика та фізиприкладної фізики
ка плазми (освітньо(письмово)
наукова програма)
Експериментальна
Фаховий екзамен з
ядерна фізика та фізиприкладної фізики
ка плазми (освітньо(письмово)
професійна програма)
Фізичний факультет
Фізика (освітньоФаховий екзамен з
наукова програма)
фізики (письмово)
Фізика (освітньоФаховий екзамен з

них експериментів
(письмово)

Вища математика
(письмово)

1р.9м.

–

Вища математика
(письмово)

1р.4м.

–

Вища математика
(письмово)

1р.4м.

–

Вища математика
(письмово)

1р.9м.

–

Вища математика
(письмово)

1р.9м.

–

Вища математика
(письмово)

1р.4м.

–

1р.9м.

–

1р.4м.

–

Загальна фізика
(співбесіда)
Загальна фізика

науки

номія

10

Природничі
науки

104

Фізика та астрономія

10

Природничі
науки

104

Фізика та астрономія

03

Гуманітарні
науки

03

Гуманітарні
науки

035

035

03

Гуманітарні
науки

035

03

Гуманітарні
науки

035

Філологія.
035.01 Українська мова і література
Філологія.
035.034
Слов′янські мови та літератури,
(переклад включно), перша –
російська
Філологія.
035.08 Класичні
мови та літератури (переклад
включно)
Філологія.
035.10
Прикладна
лінгвістика

професійна програма)
фізики (письмово)
Астрономія та космічна інформатика
Фаховий екзамен з
(освітньо-наукова
астрономії (письмово)
програма)
Астрономія та космічна інформатика
Фаховий екзамен з
(освітньо-професійна астрономії (письмово)
програма)
Філологічний факультет

(співбесіда)
Загальна фізика
(співбесіда)

1р.9м.

–

Загальна фізика
(співбесіда)

1р.4м.

–

Українська мова і література

Комплексний екзамен
з української мови та
літератури (письмово)

Українська мова (диктант)

1р.4м.

1р.4м.

Мова і література
(російська)

Комплексний екзамен
з російської мови та
літератури (письмово)

Російська мова (диктант)

1р.4м.

1р.4м.

Зарубіжна література
(письмово)

1р.4м.

–

Загальне мовознавство (письмово)

1р.4м.

–

Мова і література
(латинська)

Прикладна лінгвістика

Комплексний екзамен
з латинської, давньогрецької мови, античної літератури
(письмово)
Комплексний екзамен
з прикладної і теоретичної лінгвістики
(письмово)

06

Журналістика

03

Гуманітарні
науки

03

Гуманітарні
науки

10
10

Природничі
науки
Природничі
науки

061

033

Журналістика

Філософія

034

Культурологія

102

Хімія

102

Хімія

08

Право

081

Право

29

Міжнародні
відносини

293

Міжнародне
право

Комплексний екзамен
з історії, теорії і пракЖурналістика
тики журналістики
(письмово)
Філософський факультет
Філософія

Фаховий екзамен з
філософії (письмово)

Фаховий екзамен з
Культурологія
теорії та історії культури (письмово)
Хімічний факультет
Хімія (освітньоФаховий екзамен з
наукова програма)
хімії (письмово)
Хімія (освітньоФаховий екзамен з
професійна програма)
хімії (письмово)
Юридичний факультет
Єдине фахове вступне
випробування з права
Право
та загальних навчальних правничих компетентностей
Єдине фахове вступне
випробування з права
Міжнародне право
та загальних навчальних правничих компетентностей

Творчий конкурс
(письмово)

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.4м.

1р.9м.

–

1р.4м.

1р.4м.

Додатковий комплексний екзамен з права
(співбесіда)

1р.4м.

1р.4м.

Додатковий комплексний екзамен з права
(співбесіда)

1р.4м.

1р.4м.

Фаховий екзамен з
історії філософії
(письмово)
Фаховий екзамен з
культурології (письмово)
Комплексний фаховий
екзамен (письмово)
Комплексний фаховий
екзамен (письмово)

