
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ПАВЛА ТИЧИНИ 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ: 

ЗА СТУПЕНЕМ «БАКАЛАВР» НА 2018-2019 Н.Р. 

(БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальність / освітня програма 
Форма 

навчання 

Термін 

навчання 
Вступні випробування 

014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я 

людини (спеціалізація за вибором: практична 

психологія, хімія) 

денна/ 

заочна 
4 р. 

українська мова та література (сертифікат), 

біологія (сертифікат), 

хімія або математика (сертифікат) 

014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я 

людини (спеціалізація за вибором: практична 

психологія, хімія)  

денна/ 

заочна 
3 р.* 

біологія (фахове випробування), 

анатомія людини, ботаніка, зоологія 

(фахове випробування) 

014.06 Середня освіта. Хімія (спеціалізація за 

вибором: інформатика, біологія) 
денна 4 р. 

українська мова та література (сертифікат), 

хімія (сертифікат), 

біологія або математика (сертифікат) 

014.06 Середня освіта. Хімія (спеціалізація 

біологія) 
денна 3 р.* 

хімія (фахове випробування), 

органічна, неорганічна хімія (фахове 

випробування) 

014.07 Середня освіта. Географія (спеціалізація 

за вибором: біологія, українська мова і література) 

денна/ 

заочна 
4 р. 

українська мова та література (сертифікат), 

географія (сертифікат), 

математика або іноземна мова (сертифікат) 

014.07 Середня освіта. Географія (спеціалізація 

за вибором: біологія, українська мова і література) 

денна/ 

заочна 
3 р.* 

географія (фахове випробування), 

фізична, соціальна і економічна географія 

України (фахове випробування) 

101 Екологія денна 4 р. 

українська мова та література (сертифікат), 

біологія (сертифікат), 

хімія або географія (сертифікат) 

101 Екологія денна 3 р.* 
екологія (фахове випробування) 

ботаніка, зоологія (фахове випробування) 

101 Екологія денна 2 р.* 
екологія (фахове випробування) 

ботаніка, зоологія (фахове випробування) 

091 Біологія денна 4 р. 

українська мова та література (сертифікат), 

біологія (сертифікат), 

хімія або іноземна мова (сертифікат) 

091 Біологія 
денна/ 

заочна 
3 р.* 

біологія (фахове випробування), 

ботаніка, зоологія, біологія людини 

(фахове випробування) 



ЗА СТУПЕНЕМ «БАКАЛАВР» НА 2018-2019 Н.Р.  

(НЕБЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ) 
 

 

 

 

 

 

ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ «МАГІСТР» НА 2018-2019 Н.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальність / освітня програма 
Форма 

навчання 

Термін 

навчання 
Вступні випробування 

014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я 

людини (спеціалізація за вибором: практична 

психологія, хімія) 

денна/ 

заочна 
4 р. 

українська мова та література (сертифікат), 

біологія (сертифікат), 

географія або історія України (сертифікат) 

014.06 Середня освіта. Хімія (спеціалізація за 

вибором: інформатика, біологія) 
денна 4 р. 

українська мова та література (сертифікат), 

історія України (сертифікат), 

хімія або біологія (сертифікат) 

014.07 Середня освіта. Географія (спеціалізація 

за вибором: біологія, українська мова і література) 

денна/ 

заочна 
4 р. 

українська мова та література (сертифікат), 

історія України (сертифікат), 

географія або біологія  (сертифікат) 

101 Екологія денна 4 р. 

українська мова та література (сертифікат), 

історія України (сертифікат), 

біологія або географія (сертифікат) 

091 Біологія денна 4 р. 

українська мова та література (сертифікат), 

біологія (сертифікат), 

географія або історія України (сертифікат) 

Спеціальність / освітня програма 
Форма 

навчання 

Термін 

навчан

ня 

Вступні випробування 

014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я 

людини (спеціалізація за вибором: практична 

психологія, хімія) 

денна/ 

заочна 
1 р. 4 м.  

біологія та методика її навчання, 

іноземна мова 
014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я 

людини 

денна/ 

заочна 
1 р. 9 м. 

014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я 

людини 

денна/ 

заочна 
1р. 9 м.* 

біологія та методика її навчання, 

ботаніка, зоологія та генетика, 

іноземна мова 

014.06 Середня освіта. Хімія (спеціалізація за 

вибором: інформатика, біологія) 
денна 1 р. 4 м. 

 

хімія та методика її навчання, 

іноземна мова 

014.06 Середня освіта. Хімія денна 1р. 9 м. 

014.06 Середня освіта. Хімія 
денна/ 

заочна 
1р. 9 м.* 

хімія та методика її навчання, 

загальна, неорганічна, органічна та біологічна 

хімія, 

іноземна мова 

014.07 Середня освіта. Географія (спеціалізація 

біологія) 

денна/ 

заочна 
1 р. 4 м. 

географія та методика її навчання, 

іноземна мова 
014.07 Середня освіта. Географія 

денна/ 

заочна 
1 р. 9 м. 

014.07 Середня освіта. Географія 
денна/ 

заочна 
1р. 9 м.* 

географія та методика її навчання, 

фізична, соціальна і економічна географія, 

іноземна мова 



 

 

 

 

 

 


