
 
УМОВИ ВСТУПУ НА ОКР “БАКАЛАВР” 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Перелік конкурсних предметів 
(вступних екзаменів) 

Вага 
предметів 

сертифікату 
ЗНО 

1. Українська мова та література. 
2. Математика. 
3. Іноземна мова або географія. 

0,3 
0,4 
0,2 

Вага атестату про повну загальну 
середню освіту  

0,1 

 
 

Термін навчання для осіб, які здобули повну загальну 
середню освіту – 3 роки 10 місяців. 

 

Ліцензійний обсяг – 100 студентів денної та 75 – 
заочної форми навчання.  

 

Випускники бакалаврату мають можливість продовжити 
навчання у магістратурі (1 рік 4 місяці) за спеціалізаціями 
(освітніми програмами): «Менеджмент туристичної 
індустрії», «Менеджмент інноваційної діяльності», 
«Управління навчальним закладом» та аспірантурі. 

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі 
повної загальної середньої освіти на денну та заочну форму 
навчання подають електронні заяви. 
Окремі категорії вступників, визначені Правилами прийому, 

подають заяви в паперовій формі, та додають до них: 
− копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 
− чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см; 
− копію атестата про повну загальну середню освіту та 
додатка до нього (для випускників загальноосвітніх і 
професійно-технічних навчальних закладів); 
− копію сертифіката ЗНО (для випускників загальноосвітніх 
і професійно-технічних навчальних закладів). 

 
Приймальна комісія Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка 

82100, м. Дрогобич, вул. І.Франка, 24, 
тел.: (03244)2-28-17, (098)77-51-483 

http://pk.dspu.edu.ua/2019.html  e-mail: pk-ddpu@ukr.net 
 

Кафедра економіки та менеджменту 
82100, м. Дрогобич, вул. Стрийська, 3, каб. 8 

тел: 8(032244) 3-54-65 
http://dspu.edu.ua/kafektm/  

e-mail: economika_ddpu@ukr.net 
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Інститут фізики, математики, економіки та 
інноваційних технологій 

Кафедра економіки та менеджменту 

 
 

запрошує на навчання за спеціальністю: 

Менеджмент 
випускників загальноосвітніх шкіл та  

професійно-технічних навчальних закладів  
 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність: 073 Менеджмент 
Освітні програми: «Менеджмент підприємницької 
діяльності», «Менеджмент готельного, курортного та 
туристичного сервісу» 
Кваліфікація випускника – бакалавр з менеджменту 
Форми навчання – денна та заочна. 
 

 

 
Професійні види робіт, які здатен виконувати 

фахівець з менеджменту: 
освітня програма 

«Менеджмент підприємницької діяльності»: 
керівник підприємства, установи, організації; начальник 
відділу збуту, комерційного відділу, інших функціональних 
підрозділів підприємства; завідувач підприємства роздрібної 
торгівлі; фахівець у сфері маркетингу, ефективності 
підприємництва, фінансової діяльності, раціоналізації 
виробництва, інтелектуальної власності, із зв'язків з 
громадськістю, із стандартизації, сертифікації та якості; 
технічний та торговельний представник; фахівець із найму 
робочої сили; фахівець з корпоративного управління та ін. 

 

освітня програма «Менеджмент 
готельного, курортного та туристичного сервісу»: 

керуючий готелем, завідувач корпусу готелю, мотелю; 
завідувач туристичним агентством; фахівець із готельної 
справи; інструктор-методист з туризму; організатор 
подорожей (екскурсій); інспектор з туризму, молодший 
державний інспектор; агент з організації туризму та ін. 

 

Навчання за спеціальністю «Менеджмент» – це 
можливість:  здобути сучасну професію, що користується 
попитом на ринку праці; навчатися за державним 
замовленням або за кошти фізичних і юридичних осіб; 
отримати практичні навики професійної діяльності на базі 
провідних підприємств регіону; одночасно з навчанням у 
ДДПУ здобуту вищу освіту у ВНЗ Польщі за програмою 
«Подвійний диплом»; займатися науково-дослідною 
роботою в спеціалізованих проблемних групах під 
керівництвом провідних науковців університету; реалізувати 
власні творчі здібності в художніх колективах університету, 
студентському клубі КВК, займатися різноманітними видами 
спорту в численних спортивних секціях тощо. 

 

Особлива увага в навчальному процесі приділяється 
активним методам навчання (ділові ігри, тренінги, ситуаційні 
методики, дискусії, проблемні лекції), використанню 
сучасних інформаційних технологій, вивченню іноземних 
мов, а також формуванню практичних навиків професійної 
діяльності під час проходження: навчальної практики «Вступ 
до фаху»; економічного комп’ютерного практикуму; 
виробничої практики; переддипломної практики. 

 

Бази практичної підготовки бакалаврів з 
менеджменту: виробничі та торговельні підприємства 
регіону; туристичні, готельні та санаторні заклади м. 
Трускавець і смт. Східниця; органи державного управління; 
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. 
 

 

Дрогобицький державний 
педагогічний університет 

імені Івана Франка 


