
Код

6.030302 Фаховий іспит 2 Курс 3р  

6.030302

Фаховий іспит 

видавнича справа та 

редагування 3 Курс 2р  

6.030508

Фаховий іспит 

фінанси 2 Курс 3р  

6.030508

Фаховий іспит 

фінанси 3 Курс 2р  

6.030509

Фаховий іспит 

бухгалтерський 

облік 2 Курс 3р  

6.030509

Фаховий іспит 

бухгалтерський 

облік 3 Курс 2р  

6.050103 Математика 2 Курс 3р  

6.050103 Математика 3 Курс 2р  

56

27

27

За кошти 

фізичних, 

юридичних осіб

22

26

57

58

59

0

0

0

0

Додаток 3 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2015 році

Фахове 

випробування
Курс

Термін

навчан-

ня

облік і аудит 

облік і аудит 

програмна інженерія 

Код

5.03030301

5.03030301

5.03050801

5.03050801

5.03050901

5.03050802

5.03050901

5.05010301

5.05010101

реклама і зв’язки з громадськістю 

реклама і зв’язки з громадськістю 

фінанси і кредит 

фінанси і кредит 

розробка програмного забезпечення  

обслуговування програмних систем і комплексів          

Факультет архітектури і будівництва

програмна інженерія 

бухгалтерський облік  

оціночна діяльність   

бухгалтерський облік  

оціночна діяльність   

розробка програмного забезпечення  

обслуговування програмних систем і комплексів          

5.03050802

5.05010301

5.05010101

видавнича справа та редагування  

видавнича справа та редагування  

Економічний факультет

фінанси і кредит      

фінанси і кредит      

0

0

0

0

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним 

терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям 

підготовки

Приватний вищий навчальний заклад Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

Денна

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста

Назва

Гуманітарний факультет

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра

Назва

Кількість місць*

За кошти

державного 

бюджету



6.020207

Фаховий іспит 

основи дизайну 2 Курс 3р  

6.020207

Фаховий іспит 

основи дизайну 3 Курс 2р  

6.020207 Фаховий іспит 1 Курс 1р  

6.060101

Фаховий іспит 

технологія та 

організація 

будівництва 2 Курс 3р  

6.060101

Фаховий іспит 

технологія та 

організація 

будівництва 3 Курс 2р  28

5

28

22

20

0

0

0

0

0

будівництво 

дизайн 

дизайн (скорочений термін навчання)

будівництво 

5.06010114

5.06010115

5.06010101

5.06010102

5.06010103

5.06010104

5.06010108

5.06010109

5.06010110

5.06010111

5.06010112

5.06010113

5.06010102

5.06010103

5.06010104

5.06010105

5.06010106

5.06010107

5.02020702

5.02020701

5.02020702

5.02020801

5.02020701

5.06010101

5.02020701

5.02020801

монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-

технічних систем і вентиляції

опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

будівництво та експлуатація будівель і споруд  

монтаж промислового устаткування

будівництво гідротехнічних споруд

будівництво та експлуатація міських шляхів 

сполучення

будівництво, обслуговування і ремонт залізничних 

колій  

будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних 

доріг та аеродромів

будівництво мостів та інших штучних споруд  

будівництво тунелів та метрополітенів

будівництво теплових і атомних електростанцій
монтаж, обслуговування устаткування і систем 

газопостачання

монтаж промислового устаткування

будівництво гідротехнічних споруд

будівництво та експлуатація міських шляхів 

сполучення

обслуговування електротехнічного обладнання та 

автоматичного устаткування будівель і споруд  

виготовлення металевих конструкцій  

виготовлення будівельних деталей і конструкцій  

перукарське мистецтво та декоративна косметика 

дизайн                

перукарське мистецтво та декоративна косметика 

декоративно-прикладне мистецтво

дизайн                

будівництво та експлуатація будівель і споруд  

дизайн                

декоративно-прикладне мистецтво

дизайн 



6.060102

Фаховий іспит 

архітектурне 

проектування 2 Курс 3р  

6.060102

Фаховий іспит 

архітектурне 

проектування 3 Курс 2р  

6.030401 Правознавство 2 Курс 3р  

6.030401 Правознавство 3 Курс 2р  

6.030401 Фаховий іспит 1 Курс 1р  

Код

96

87

0

0

0

Кількість місць*

За кошти

державного 

бюджету

73

74

15

За кошти 

фізичних, 

юридичних осіб

0

0

Фахове 

випробування
Курс

Термін

навчан-

ня

архітектура 

правознавство  

правознавство  

правознавство  (скорочений термін навчання)

Назва

архітектура 

5.06010114

5.06010115

5.06010201

5.06010115

5.06010201

5.06010115

5.06010105

5.06010106

5.06010107

5.06010108

5.06010109

5.06010110

5.03040101

5.03040101

Код

Гуманітарний факультет

правознавство         

правознавство         

Заочна

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста

Назва

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра

опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр

опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

Юридичний факультет

правознавство         5.03040101

будівництво тунелів та метрополітенів

будівництво теплових і атомних електростанцій
монтаж, обслуговування устаткування і систем 

газопостачання

монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-

технічних систем і вентиляції

опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр

5.06010111

5.06010112

5.06010113

обслуговування електротехнічного обладнання та 

автоматичного устаткування будівель і споруд  

виготовлення металевих конструкцій  

виготовлення будівельних деталей і конструкцій  

будівництво, обслуговування і ремонт залізничних 

колій  

будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних 

доріг та аеродромів

будівництво мостів та інших штучних споруд  



6.030302

Фаховий іспит 

видавнича справа та 

редагування 2 Курс 3р  

6.030302

Фаховий іспит 

видавнича справа та 

редагування 3 Курс 2р  

6.030508

Фаховий іспит 

фінанси 2 Курс 3р  

6.030508

Фаховий іспит 

фінанси 3 Курс 2р  

6.030509

Фаховий іспит 

бухгалтерський 

облік 2 Курс 3р  

6.030509

Фаховий іспит 

бухгалтерський 

облік 3 Курс 2р  

6.030401 Правознавство 2 Курс 3р  

6.030401 Правознавство 3 Курс 2р  

6.030401 Фаховий іспит 1 Курс 1р  15

26

27

58

57

59

0

0

0

0

57

95

81

0

0

0

0

0

правознавство  

правознавство  

правознавство  (скорочений термін навчання)

фінанси і кредит 

фінанси і кредит 

облік і аудит 

облік і аудит 

5.03050802

5.03050901

5.03050802

5.03040101

5.03040101

5.03040101

Примітки:

5.03030301

Юридичний факультет

правознавство         

правознавство         

правознавство         

*Дані за результатами прийому у 2014 році

фінанси і кредит      

бухгалтерський облік  

оціночна діяльність   

бухгалтерський облік  

оціночна діяльність   

5.03050801

5.03050901

видавнича справа та редагування  

видавнича справа та редагування  

Економічний факультет

фінанси і кредит      

5.03030301

5.03050801

реклама і зв’язки з громадськістю 

реклама і зв’язки з громадськістю 


