
 
УМОВИ ВСТУПУ НА ОКР “БАКАЛАВР” 

Спеціальність: 051 Економіка 

Перелік конкурсних предметів 
(вступних екзаменів) 

Вага 
предметів 

сертифікату 
ЗНО 

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

0,2 
0,4 
0,3 

Вага атестату про повну загальну 
середню освіту  

0,1 

 

Навчання за напрямом підготовки 
«Економіка» – це: 

 Висока якість фахової підготовки. 
 Можливість державної форми навчання. 
 Забезпечення гуртожитком та можливість оздоровлення 
у студентському профілакторії і спортивному таборі. 
Міністерство освіти та науки України визначило 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 
пріоритетним напрямом розвитку педагогічної освіти, що 
відкриває перед фахівцями з економічної кібернетики 
додаткові можливості при працевлаштуванні. 
 Можливість навчання в магістратурі, аспірантурі та 
докторантурі при кафедрі економіки та менеджменту. 
 Невисока плата за навчання. 
 Можливість отримати перше робоче місце лаборанта 
(для обдарованих студентів) в комп’ютерному центрі. 
 

Прийом документів здійснюється на основі поданих 
сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти. 

 
ВИПУСКНИКИ ОКР “БАКАЛАВР” МАЮТЬ 

МОЖЛИВІСТЬ ОВОЛОДІТИ НАСТУПНИМИ ПРОФЕСІЯМИ:  
 економіст-аналітик; 
 проектний менеджер; 
 системний адміністратор; 
 програміст; 
 фахівець з фінансово-економічної безпеки; 
 ризик-менеджер; 
 фахівець із кредитного скорингу. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Інститут фізики, математики, економіки та 
інноваційних технологій 

Кафедра економіки та менеджменту 

 
запрошує на навчання за спеціальністю: 

Економіка 
випускників загальноосвітніх шкіл та  

професійно-технічних навчальних закладів  
 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність: 051 Економіка 
Освітня програма: «Економічна кібернетика» 
Кваліфікація випускника – бакалавр економіки 
Форми навчання – денна та заочна. 
 
 
 

 

 
УМОВИ ВСТУПУ НА ОКР “БАКАЛАВР” 
(зі скороченим терміном навчання) 

Спеціальність: 051 Економіка 
Освітня програма “Економічна кібернетика” 

 

 

Спеціаль-
ності ОКР 

молод-
ший 

спеціа-
ліст 

Спеціальності 
ОС бакалавра 

Фахове випро-
бування 

Строк 
навчан-

ня 

Назва Код Назва 

Економіка 051 Економіка 

Фаховий іспит; 
Українська 

мова і 
література; 
математика 

(ЗНО) 

1р 10м 

Інші 
спеціаль-

ності 
051 Економіка 

Фаховий іспит; 
Українська 

мова і 
література; 

Математика; 
Історія України 

(ЗНО) 

2р 10м 

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). 

 

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 
 

 

Дрогобицький державний 
педагогічний університет 

імені Івана Франка 
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