
vstup.info  факультету іноземних мов 
 

 

До уваги вступників на ОС „Бакалавр”, 

„Магістр” і „Спеціаліст”!!! 
 

Бюджетні місця та ліцензований обсяг на 

факультеті іноземних мов є у пропорціях 

минулого року, відповідно до таблиць. 

 

Нових спеціальностей, окрім вказаних, 

факультет не відкривав. 
  

З повагою до вступників, 

декан факультету 

 

 

Ліцензійний обсяг та кількість бюджетних місць  

для ОС „Бакалавр”  

факультету іноземних мов 

на 2015 рік 

 
 

Шифр 

та назва 

напряму 

підготов

ки 

Спеціальність 

Прийом 2015р. 

денна заочна 

Ліц. 
Держ. 

бюдж. 
Ліц. 

Держ. 

бюдж. 

 
Бакалавр  7.030502 

Філологія 
    

 Англійська мова та література 210 50 210 10 

 Переклад (англо-український) 100 35 - - 

 
Переклад (німецько-

український) 
40 15 - - 

 Німецька мова та література 40 18 - - 



 Французька мова та література 35 15 - - 

 Іспанська мова та література 20 10 - - 

 

Латинська-старогрецька, 

грецька мова та література (на 

базі англійської мови) 
25 8 - - 

 

Латинська-старогрецька, 

грецька мова та література (на 

базі німецької мови) 
15 4   

Всього      

 
 
 

Декан 

факультету іноземних мов 

 

Ліцензійний обсяг та кількість бюджетних місць  

для ОС „Магістр” і „Спеціаліст” 

факультету іноземних мов 

на 2015 рік 

 
 

Шифр 

та назва 

напряму 

підготов

ки 

Спеціальність 

Прийом 2015р. 

денна заочна 

Ліц. 
Держ. 

бюдж. 
Ліц. 

Держ. 

бюдж. 

 
Магістр 8.030502 

Мова та література 
    

 Англійська мова та література 130 52 - - 

 Переклад (англо-український) 50 30 - - 

 
Переклад (німецько-

український) 
20 12 - - 

 Німецька мова та література 35 18 - - 

 Французька мова та література 25 14 - - 

 Іспанська мова та література 15 4 - - 

 
Латинська-старогрецька, 

грецька мова та література 
20 12 - - 

 
Спеціаліст 7.030502 

Мова та література 
    

 Англійська мова та література 90 14 120 5 

 Переклад (англо-український) 50 4 - - 



 
Переклад (німецько- 

український) 
20 3 - - 

 Німецька мова та література 25 7 - - 

 Французька мова та література 50 4 - - 

 Іспанська мова та література 30 2 - - 

 
Латинська-старогрецька, 

грецька мова та література 
30 5 - - 

Всього      

 
 
 

Декан 

факультету іноземних мов 


