
 

Додаток 10 до Правил прийому в 2021 році 
Таблиця 1 

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та вступних випробувань для іноземних громадян (ступінь бакалавр) 
для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

Спеціальність ступеня бакалавр Перелік конкурсних предметів 
(вступних екзаменів, творчих конкурсів) 

Статус 
предмету 

Мінімальна 
кількість балів 

1 2 3 4 5 
Факультет професійної та технологічної освіти 

Середня освіта. Трудове навчання 
та технології  014.10 

1. Українська мова або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий  100 
2. Математика або Біологія Профільний 

на вибір 
100 

Професійна освіта. Харчові 
технології 015.21 

1. Українська мова або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий  100 
2. Математика, або Біологія Профільний 

на вибір 
100 

Професійна освіта. Комп’ютерні 
технології 015.10 

1. Українська мова або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 
2. Математика або Іноземна мова Профільний 

на вибір 
100 

Факультет початкової освіти 

Початкова освіта 013 
1. Українська мова або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 
2. Біологія або Математика Профільний 

на вибір 
100 

Факультет мистецтв 

Середня освіта. Музичне 
мистецтво. 014.13 

1. Українська мова або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 
2. Біологія або Іноземна мова Профільний 

на вибір 
100 

Середня освіта. Хореографія 014 
1. Українська мова або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 
2. Біологія або Іноземна мова Профільний 

на вибір 
100 

Середня освіта. Образотворче 
мистецтво 014.12 

1. Українська мова або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 
2. Біологія або Іноземна мова Профільний 

на вибір 
100 

Музичне мистецтво. 025 1. Українська мова або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 



 

2. Біологія або Іноземна мова Профільний 
на вибір 

100 

Факультет соціальної та психологічної освіти 

Психологія 053 
1. Українська мова або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 
2. Біологія або Іноземна мова Профільний 

на вибір 
100 

Соціальна робота 231 
1. Українська мова або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 
2. Біологія або Іноземна мова Профільний 

на вибір 
100 

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес освіти 

Маркетинг 075 
1. Українська мова  або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 
2. Географія або Математика Профільний 

на вибір 
100 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 072 

1. Українська мова або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 
2. Математика або Іноземна мова Профільний 

на вибір 
100 

Економіка 051 
1. Українська мова  або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 
2. Математика або Географія Профільний 

на вибір 
100 

Туризм 242 
1. Українська мова  або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 
2. Географія або  Математика Профільний 

на вибір 
100 

Менеджмент  073 
1. Українська мова  або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 
2. Географія або  Математика Профільний 

на вибір 
100 

Готельно-ресторанна справа 241 
1. Українська мова  або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 
2. Географія або  Математика Профільний 

на вибір 
100 

Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 076 

1. Українська мова  або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 
2. Географія або  Математика Профільний 

на вибір 
100 

Факультет фізичного виховання 
Середня освіта. Фізичне виховання 014.11 1. Українська мова  або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 



 

Факультет фізики, математики та інформатики 

Середня освіта. Фізика 014.08 1. Українська мова або Іноземна мова 
(англійська) 

Обов’язковий 100 

2. Фізика Профільний  100 
Середня освіта. Математика 

014.04 
1. Українська мова або Іноземна мова 
(англійська) 

Обов’язковий 100 

2. Математика Профільний  100 
Середня освіта. Інформатика 

014.09 
1. Українська мова або Іноземна мова 
(англійська) 

Обов’язковий 100 

2. Математика Профільний  100 

2. Біологія Профільний  100 

Історичний факультет 

Середня освіта. Історія 014.03 
1. Українська мова  або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 
2. Історія України або Географія Профільний 

на вибір 
100 

Історія та археологія 032 
1. Українська мова  або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 
2. Історія України або Географія Профільний 

на вибір 
100 

Факультет дошкільної та спеціальної освіти 

Дошкільна освіта  012 
1. Українська мова  або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 
2. Біологія або Математика Профільний 

на вибір 
100 

Спеціальна освіта. 016 
1. Українська мова  або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 
2. Біологія або Математика Профільний 

на вибір 
100 

Природничо-географічний факультет 

Середня освіта. Географія 014.07 1. Українська мова  або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 
2. Географія Профільний  100 

Середня освіта. Біологія та 
здоров’я людини 014.05 1. Українська мова  або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 

2. Біологія Профільний  100 

Середня освіта. Хімія 014.06 1. Українська мова або Іноземна мова (англійська) Обов’язковий 100 
2. Хімія Профільний  100 

Факультет української філології 



 

Середня освіта. Українська мова 
та література 014.01 

1. Українська мова або Іноземна мова 
(англійська) 

Обов’язковий 100 

2. Географія або Іноземна мова (англійська) Профільний на 
вибір 

100 

Факультет іноземних мов 
Середня освіта. Мова і література 
(англійська) 014.02 1. Українська мова Обов’язковий 100 

2. Іноземна мова (англійська) Профільний 100 



 

Таблиця 2. 

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та вступних випробувань (освітній ступінь Магістр) 

Спеціальність / освітня програма Форма 
навчання 

Термін 
навчанн

я 
Вступні випробування 

Мінімальн
а 

кількість 
балів 

Факультет початкової освіти  

013 Початкова освіта. Психологія денна/ 
заочна 1 р. 4 м. 

теорія і методика початкової освіти. 
Психологія, 
іноземна мова 

100 

013 Початкова освіта. Дошкільна освіта денна/ 
заочна 1 р. 4 м. 

теорія і методика початкової та дошкільної 
освіти, 
іноземна мова 

100 

013 Початкова освіта. Середня освіта. 
Інформатика 

денна/ 
заочна 1 р. 4 м. 

теорія і методика початкової освіти. 
Інформатика та методика її навчання, 
іноземна мова 

100 

013 Початкова освіта заочна 1 р. 9 м. педагогіка і методика початкової освіти, 
іноземна мова   100 

013 Початкова освіта заочна 1 р. 9 м* 
педагогіка і методика початкової освіти. Вікова 
психологія, 
іноземна мова    

100 

Факультет дошкільної та спеціальної освіти  

012 Дошкільна освіта. Початкова освіта денна/ 
заочна 1 р. 4 м. 

педагогіка дошкільна, психологія дитяча, 
методики дошкільної і початкової освіти, 
іноземна мова   

100 

012 Дошкільна освіта. Психологія денна/ 
заочна 1 р. 4 м. 

педагогіка дошкільна, психологія дитяча, 
методики дошкільної освіти, 
іноземна мова   

100 

012 Дошкільна освіта. Спеціальна освіта 
(логопедія) 

денна/ 
заочна 1 р. 4 м. 

педагогіка дошкільна, психологія дитяча, 
методики дошкільної освіти, 
іноземна мова   

100 

012 Дошкільна освіта заочна 1 р. 9 м.* 
основи педагогіки дошкільної, психології 
дитячої,  
іноземна мова    

100 



 

016.01 Спеціальна освіта. Логопедія денна/ 
заочна 1 р. 4 м. 

спеціальна педагогіка з методиками 
спеціальної освіти, 
іноземна мова   

100 

016.01 Спеціальна освіта. Логопедія заочна 1 р. 9 м.* 
основи педагогіки спеціальної, психології 
спеціальної, 
іноземна мова    

100 

Факультет мистецтв  

014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво 
денна/ 
заочна 1 р. 4 м. образотворче мистецтво з методикою 

викладання, 
іноземна мова    

100 
заочна 1 р. 9 м.* 

025 Музичне мистецтво (інструментальне 
виконавство) 

денна/ 
заочна 

1 р. 4 м. інструментальне виконавство з методикою 
викладання музичного мистецтва, 
іноземна мова    

100 
1 р. 9 м.* 

025 Музичне мистецтво (фортепіано) денна/ 
заочна 

1 р. 4 м. фах (фортепіано) з методикою викладання 
музичного мистецтва, 
іноземна мова    

100 1 р. 9 м.* 

014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво 
(художня культура) 

денна/ 
заочна 

1 р. 4 м. музичне мистецтво з методикою викладання, 
іноземна мова    100 1 р. 9 м.* 

014 Середня освіта. Хореографія 
денна/ 
заочна 1 р. 4 м. хореографія з методикою викладання, 

іноземна мова    
 

100 заочна 1 р. 9 м.* 
Факультет інженерно-педагогічної освіти  

014.10 Середня освіта. Трудове навчання і 
технології. Інформатика денна/ 

заочна 1 р. 4 м. методика навчання технологій, 
іноземна мова   

 
100 014.10 Середня освіта. Трудове навчання і 

технології. Фізична культура 

014.10 Середня освіта. Трудове навчання і 
технології 

денна/ 
заочна 1 р. 9 м.* 

методика навчання технологій та основи 
виробництва, 
іноземна мова    

100 

015.37 Професійна освіта. Аграрне виробництво, 
переробка сільськогосподарської продукції та 
харчові технології 

денна/ 
заочна 1 р. 4 м. 

спеціальні дисципліни (харчові технології) з 
методикою професійного навчання, 
іноземна мова   

100 

015.37 Професійна освіта. Аграрне виробництво, 
переробка сільськогосподарської продукції та 
харчові технології 

денна/ 
заочна 1 р. 9 м.* 

спеціальні дисципліни (харчові технології) з 
методикою професійного навчання, 
іноземна мова    

100 



 

015.39 Професійна освіта. Цифрові технології денна/ 
заочна 1 р. 4 м. 

спеціальні дисципліни (комп’ютерні 
технології) з методикою професійного 
навчання, 
іноземна мова   

100 

015.39 Професійна освіта. Цифрові технології денна/ 
заочна 1 р. 9 м.* 

спеціальні дисципліни (комп’ютерні 
технології) з методикою професійного 
навчання, 
іноземна мова    

100 

Природничо-географічний факультет  
014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я 
людини. Хімія 

денна/ 
заочна 1 р. 4 м.  біологія, методика навчання хімії, 

іноземна мова   
100 

 
014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я 
людини. Психологія 

денна/ 
заочна 1 р. 4 м. біологія, теорія і практика психології, 

іноземна мова   
100 

 

014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини денна/ 
заочна 1 р. 9 м.* біологія, 

іноземна мова    
 

100 
014.07 Середня освіта. Географія. Біологія та 
здоров’я людини 

денна/ 
заочна 1 р. 4 м. географія, методика навчання біології, 

іноземна мова   
100 

 

014.07 Середня освіта. Географія денна/ 
заочна 1 р. 9 м.* географія, 

іноземна мова    
 

100 

014.06 Середня освіта. Хімія. Інформатика денна 1 р. 4 м. хімія, методика навчання інформатики 
іноземна мова   100 

014.06 Середня освіта. Хімія денна/ 
заочна 1 р. 9 м.* хімія, 

іноземна мова    
100 

 
Факультет фізики, математики та інформатики  

014.09 Середня освіта. Інформатика денна/ 
заочна 1 р. 4 м 

інформатика та методика навчання 
інформатики, 
іноземна мова   

100 

014.09 Середня освіта. Інформатика  денна/ 
заочна 1 р. 9 м.* 

інформатика та методика навчання 
інформатики, 
іноземна мова    

100 

014.08 Середня освіта. Фізика. Інформатика денна 
1 р. 4 м. 

фізика та інформатика і методики їх навчання, 
іноземна мова   100 

014.08 Середня освіта. Фізика. Математика денна/ 
заочна 

фізика і математика та методики їх навчання, 
іноземна мова   100 



 

014.08 Середня освіта. Фізика денна/ 
заочна 1 р. 9 м.* фізика та методика навчання фізики, 

іноземна мова    
 

100 

014.04 Середня освіта. Математика. Інформатика денна/ 
заочна 1 р. 4 м. 

математика та інформатика і методики їх 
навчання, 
іноземна мова   

100 

014.04 Середня освіта. Математика денна/ 
заочна 1 р. 9 м.* математика та методика навчання математики, 

іноземна мова    100 

014.15 Середня освіта. Природничі науки денна/ 
заочна 1 р. 4 м. 

теорія та методика навчання природничих 
наук,  
іноземна мова   

100 

014.15 Середня освіта. Природничі науки денна/ 
заочна 1 р. 9 м.* 

теорія та методика навчання природничих 
наук,  
іноземна мова    

100 

Факультет фізичного виховання  
014.11 Середня освіта. Фізична культура (керівник 
фізкультурно-спортивних секцій) 

денна/ 
заочна 1 р. 4 м. теорія і методика фізичного виховання, 

іноземна мова   100 

014.11 Середня освіта. Фізична культура денна/ 
заочна 1 р. 9 м.* теорія і методика фізичного виховання, 

іноземна мова    100 

Факультет соціальної та психологічної освіти  
011 Освітні, педагогічні науки (педагогіка вищої 
школи) 

денна/ 
заочна 1 р. 9 м.* загальна педагогіка, 

іноземна мова    100 

053 Психологія денна/ 
заочна 1 р. 4 м. теорія та методика практичної психології, 

іноземна мова   100 

053 Психологія денна/ 
заочна 1 р. 9 м.* психологія, 

іноземна мова    100 

073 Менеджмент (управління закладом освіти) денна/ 
заочна 1 р. 4 м.* загальна педагогіка, 

іноземна мова    
 

100 
231 Соціальна робота (соціально-психологічна 
реабілітація) 

денна/ 
заочна 

1 р. 4 м. теорія та методика соціальної роботи, 
іноземна мова   

100 
 231 Соціальна робота (молодіжна робота) денна 

231 Соціальна робота (управління соціальним 
закладом) заочна 

231 Соціальна робота денна/ 
заочна 1 р. 9 м. * теоретичні основи соціальної роботи, 

іноземна мова    
 

100 
Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти  



 

281 Публічне управління та адміністрування денна 1 р. 4 м. адміністративний менеджмент, 
іноземна мова   

100 
 

281 Публічне управління та адміністрування денна 1 р. 4 м.* основи адміністративного менеджменту, 
іноземна мова    100 

051 Економіка денна 1 р. 4 м. економіка підприємства, 
іноземна мова   

100 
 

051 Економіка денна 1 р. 4 м.* основи економічної теорії, 
іноземна мова    

100 
 1 р. 9 м.* 

071 Облік і оподаткування денна 1 р. 4 м. бухгалтерський облік, 
іноземна мова   

100 
 

071 Облік і оподаткування денна 1 р. 4 м.* облік і оподаткування, 
іноземна мова    

 
100 1 р. 9 м.* 

072 Фінанси, банківська справа та страхування денна/ 
заочна 1 р. 4 м. фінанси, 

іноземна мова   
 

100 

072 Фінанси, банківська справа та страхування денна/ 
заочна 

1 р. 4 м.* фінанси, банківська справа та страхування, 
іноземна мова    100 1 р. 9 м.* 

073 Менеджмент (бізнес-адміністрування) денна/ 
заочна 1 р. 4 м. бізнес-адміністрування, 

іноземна мова   100 

073 Менеджмент (бізнес-адміністрування) денна/ 
заочна 1 р. 4 м.* основи бізнес-адміністрування, 

іноземна мова    
100 

 
073 Менеджмент (управління фінансово-
економічною безпекою) 

денна/ 
заочна 1 р. 4 м. основи фінансово-економічної діяльності, 

іноземна мова   100 

073 Менеджмент (управління фінансово-
економічною безпекою) 

денна/ 
заочна 1 р. 4 м.* основи фінансово-економічної діяльності, 

іноземна мова    100 

075 Маркетинг денна 1 р. 4 м. маркетинг, 
іноземна мова   100 

075 Маркетинг денна 1 р. 4 м.* основи маркетингу, 
іноземна мова    100 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

денна/ 
заочна 1 р. 4 м. основи підприємництва, 

іноземна мова   100 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

денна/ 
заочна 

1 р. 4 м.* основи підприємництва, 
іноземна мова    100 1 р. 9 м.* 

241 Готельно-ресторанна справа денна 1 р. 4 м. 
устаткування закладів готельно-ресторанної 
справи, 
іноземна мова   

100 



 

241 Готельно-ресторанна справа денна 1 р. 4 м.* основи готельно-ресторанної справи, 
іноземна мова    

100 
 1 р. 9 м.* 

242 Туризм денна/ 
заочна 1 р. 4 м. методика розробки турів, 

іноземна мова   100 

242 Туризм денна/ 
заочна 1 р. 4 м.* основи туризмознавства, 

іноземна мова  100 

Історичний факультет  

032 Історія та археологія денна/ 
заочна 1 р. 4 м. історія, 

іноземна мова   100 

032 Історія та археологія денна/ 
заочна 1 р. 9 м.* історія, 

іноземна мова    100 

014.03 Середня освіта. Історія. Правознавство денна/ 
заочна 1 р. 4 м. історія, 

іноземна мова   100 014.03 Середня освіта. Історія. Географія 

014.03 Середня освіта. Історія денна/ 
заочна 

1 р. 4 м.* історія, 
іноземна мова    100 1 р. 9 м.* 

Факультет української філології  

014.01 Середня освіта. Українська мова і 
література. Мова і література (польська) 

денна/ 
заочна 1 р. 4 м. 

українська мова і література, польська мова з 
методиками їх навчання, 
іноземна мова   

100 

014.01 Середня освіта. Українська мова і 
література. Спеціальна освіта 

денна/ 
заочна 1 р. 4 м. 

українська мова і література з методиками їх 
навчання, спеціальна педагогіка, 
іноземна мова   

100 

014.01 Середня освіта. Українська мова і 
література. Психологія 

денна/ 
заочна 1 р. 4 м. 

українська мова і література з методиками їх 
навчання, теорія і практика психології, 
іноземна мова   

100 

014.01 Середня освіта. Українська мова і 
література. Історія 

денна/ 
заочна 1 р. 4 м. 

українська мова і література, історія з 
методиками їх навчання, 
іноземна мова   

100 
 

014.01 Середня освіта. Українська мова і 
література. Літературне редагування 

денна/ 
заочна 1 р. 4 м. 

українська мова, українська література, 
літературне редагування та методика їх 
навчання, 
іноземна мова   

100 

014.01 Середня освіта. Українська мова і 
література. Мова і література (англійська) денна 1 р. 4 м. 

українська мова і література, англійська мова з 
методиками їх навчання, 
іноземна мова   

100 



 

014.01 Середня освіта. Українська мова і 
література денна 1 р. 9 м. 

українська мова і література з методиками 
навчання, 
іноземна мова   

100 

014.01 Середня освіта. Українська мова і 
література  

денна/ 
заочна 1 р. 9 м.*  

українська мова і література з методиками 
навчання, 
іноземна мова    

100 

035.01 Філологія. Українська мова та література денна 
1 р. 4 м. українська мова і література з методиками 

навчання, 
іноземна мова    

100 1 р. 9 м.* 

034 Культурологія (українознавство) денна 1 р. 9 м.* українознавство з методикою навчання, 
іноземна мова    100 

Факультет іноземних мов  

014.021 Середня освіта. Англійська мова і 
література, німецька мова і література денна 1 р. 4 м. 

методика викладання англійської та німецької 
мов, 
іноземна мова   

100 

014.021 Середня освіта. Англійська мова і 
література, французька мова і література денна 1 р. 4 м. 

методика викладання англійської та 
французької мов, 
іноземна мова   

100 

014.021 Середня освіта. Англійська мова і 
література, іспанська мова і література денна 1 р. 4 м. 

методика викладання англійської та іспанської 
мов, 
іноземна мова   

100 

014.021 Середня освіта. Англійська мова і 
література заочна 1 р. 4 м. методика викладання англійської мови, 

іноземна мова   100 

014.021 Середня освіта. Англійська мова і 
література 

денна/ 
заочна 1 р. 9 м.* методика викладання англійської мови, 

іноземна мова    100 

035.041 Філологія. Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - англійська 

денна/ 
заочна 1 р. 9 м.* теоретична граматика, 

іноземна мова    
100 

 
* Для осіб, які подають диплом за іншою спеціальністю 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 3 
Перелік спеціальностей (освітніх програм) та вступних випробувань для іноземних громадян (ОС бакалавр) 

для вступників на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавра Перелік фахових випробувань 

Термін навчання Мінімальна 
кількість 

балів Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 2 3 4 5 6 
Факультет початкової освіти 

Початкова освіта  013 
1. Українська мова (вступний іспит) 

2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 
2. Педагогіка (фахове випробування) 

Факультет дошкільної та спеціальної освіти 

Дошкільна освіта  012 
1. Українська мова (вступний іспит) 

2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 2. Основи дошкільної педагогіки 
(фахове випробування) 

Спеціальна освіта. Логопедія 016.01 
1. Українська мова (вступний іспит) 

2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 2. Основи педагогіки спеціальної 
(фахове випробування) 

Факультет мистецтв 

Середня освіта. Хореографія  014 1. Українська мова (вступний іспит) 2 р. 10 м. - 100 
2. Хореографія (фахове випробування) 

Середня освіта. Музичне мистецтво 014.13 
1. Українська мова (вступний іспит) 

2 р. 10 м. - 100 2. Музичне мистецтво (фахове 
випробування) 

Середня освіта. Образотворче 
мистецтво  014.12 

1. Українська мова (вступний іспит) 
2 р. 10 м - 100 2. Образотворче мистецтво (фахове 

випробування) 



 

Факультет інженерно-педагогічної освіти 

Середня освіта. Трудове навчання 
та технології  014.10 

1. Українська мова (вступний іспит) 
2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 2. Основи технологій та виробництва 

(фахове випробування) 

Професійна освіта. Аграрне 
виробництво, переробка 
сільськогосподарської продукції та 
харчові технології 

015.21 

1. Українська мова (вступний іспит) 

2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 2. Технології продукції харчування з 
основами товарознавства (фахове 
випробування) 

Професійна освіта. Цифрові 
технології 

015.10 1. Українська мова (вступний іспит) 
2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 2. Інформатика (фахове 

випробування) 
Природничо-географічний факультет 

Середня освіта. Біологія та здоров’я 
людини 

014.05 1. Українська мова (вступний іспит) 
2. Біологія (фахове випробування) 2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 

Середня освіта. Хімія 014.06 1. Українська мова (вступний іспит) 
2. Хімія (фахове випробування) 2 р. 10 м.  100 

Середня освіта. Географія 014.07 1. Українська мова (вступний іспит) 
2. Географія (фахове випробування) 2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 

Факультет фізики, математики та інформатики 

Середня освіта. Фізика 014.08 1. Українська мова (вступний іспит) 
2. Фізика (фахове випробування) 2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 

Середня освіта. Математика 014.04 1. Українська мова (вступний іспит) 
2. Математика (фахове випробування) 2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 

Середня освіта. Інформатика 
014.09 1. Українська мова (вступний іспит) 

2. Основи інформатики (фахове 
випробування) 

2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 

Середня освіта. Природничі науки 
014.15 1. Українська мова (вступний іспит) 

2. Вибрані питання з загальної фізики 
(фахове випробування) 

2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 



 

Факультет фізичного виховання 

Середня освіта. Фізична культура 014.11 
1. Українська мова (вступний іспит) 

2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 2. Фізичне виховання (фахове 
випробування) 

Факультет соціальної та психологічної освіти 

Психологія 053 1. Українська мова (вступний іспит) 2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 2. Основи психології 

Соціальне забезпечення 231 
1. Українська мова (вступний іспит) 

2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 2. Основи соціально-правового 
захисту 

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти 

Економіка  051 
1. Українська мова (вступний іспит) 

2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 2. Основи економіки (фахове 
випробування) 

Маркетинг  075 
1. Українська мова (вступний іспит) 

2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 2. Основи комерційної діяльності 
(фахове випробування) 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 072 

1. Українська мова (вступний іспит) 
2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 2. Основи фінансів (фахове 

випробування) 

Туризм  242 
1. Українська мова (вступний іспит) 

2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 2. Основи туризмознавства (фахове 
випробування) 

Менеджмент  073 
1. Українська мова (вступний іспит) 

2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 2. основи менеджменту (фахове 
випробування) 

Готельно-ресторанна справа 241 1. Українська мова (вступний іспит) 3 р. 5 м.  100 



 

2. Основи готельно-ресторанної 
справи (фахове випробування) 

Історичний факультет 

Середня освіта. Історія 014.03 1. Українська мова (вступний іспит) 2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 2. Історія (фахове випробування) 

Історія та археологія 032 1. Українська мова (вступний іспит) 2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 2. Історія (фахове випробування) 

Факультет української філології 

Середня освіта. Українська мова і 
література 014.01 

1. Українська мова (вступний іспит) 
2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 2. Сучасна українська мова з 

практикумом 

Факультет іноземних мов 

Середня освіта. Англійська мова і 
література 014.021 

1. Українська мова (вступний іспит) 
2 р. 10 м. 2 р. 10 м. 100 2. Практичний курс англійської мови 

(фахове випробування) 
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	* Для осіб, які подають диплом за іншою спеціальністю

