
 

 
 

Додаток  

до Умов прийому на навчання  

до закладів вищої освіти України в 2022 

році 

(пункт 3 розділу VII) 

 

 

ПЕРЕЛІК  

конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу 

на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, 

бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного 

спрямувань) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на 

основі повної загальної середньої освіти у 2019-2021 роках 

 

2019 рік 

 

Шифр 

галузі 

Галузь знань Код 

спеціальн

ості 

Назва 

спеціальності 

Конкурсні предмети 

другий предмет третій предмет 

01 Освіта/Педаго

-гіка 

014.03 Середня освіта 

(Історія) 

історія України іноземна мова або 

географія 

02 Культура і 

мистецтво 

028 Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

математика іноземна мова або 

географія 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка математика іноземна мова або 

географія 

053 Психологія математика біологія або 

іноземна мова 

07 Управління та 

адмініструван

ня 

071 Облік і 

оподаткування 

математика іноземна мова або 

географія 

 072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

математика іноземна мова або 

географія 

 073 Менеджмент математика іноземна мова або 

географія 

 075 Маркетинг математика іноземна мова або 

географія 

 076 Підприємництво, 

торгівля та 

математика іноземна мова або 

географія 



біржова 

діяльність 

08 Право 081 Право історія України математика або 

іноземна мова 

12 Інформаційні 

технології 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

математика фізика або 

іноземна мова 

122 Комп'ютерні 

науки 

математика фізика або 

іноземна мова 

13 Механічна 

інженерія 

133 Галузеве 

машинобудування 

математика фізика або 

іноземна мова 

136 Металургія математика фізика або 

іноземна мова 

14 Електрична 

інженерія 

141 Електроенергетик

а електротехніка 

та 

електромеханіка 

математика фізика або 

іноземна мова 

15 Автоматизація 

та 

приладобудув

ання 

151 Автоматизація та 

комп'ютерно-

інтегровані 

технології 

математика фізика або 

іноземна мова 

16 Хімічна та 

біоінженерія 

161 Хімічні технології 

та інженерія 

математика хімія, або біологія 

18 Виробництво 

та технології 

184 Гірництво математика фізика або 

географія 

28 Публічне 

управління та 

адмініструван

ня 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

математика іноземна мова або 

історія України 

29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

іноземна мова історія України або 

математика 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

іноземна мова географія або 

математика 

 

 

 

 

 

 

 



 

2020 рік 

 

Шифр 

галузі 

Галузь знань Код 

спеціальн

ості 

Назва 

спеціальності 

Конкурсні предмети 

другий предмет третій предмет 

01 Освіта/Педаго

-гіка 

014.03 Середня освіта 

(Історія) 

історія України іноземна мова або 

географія 

02 Культура і 

мистецтво 

028 Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

математика географія або 

іноземна мова 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка математика іноземна мова або 

географія 

053 Психологія математика біологія або 

іноземна мова 

07 Управління та 

адмініструван

ня 

071 Облік і 

оподаткування 

математика іноземна мова або 

географія 

 072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

математика іноземна мова або 

географія 

 073 Менеджмент математика іноземна мова або 

географія 

 075 Маркетинг математика іноземна мова або 

географія 

 076 Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

математика іноземна мова або 

географія 

08 Право 081 Право історія України математика або 

іноземна мова 

12 Інформаційні 

технології 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

математика фізика або 

іноземна мова 

122 Комп'ютерні 

науки 

математика фізика або 

іноземна мова 

13 Механічна 

інженерія 

133 Галузеве 

машинобудування 

математика фізика або 

іноземна мова 

136 Металургія математика фізика або 

іноземна мова 

14 Електрична 

інженерія 

141 Електроенергетик

а електротехніка 

та 

електромеханіка 

математика фізика або 

іноземна мова 



15 Автоматизація 

та 

приладобудув

ання 

151 Автоматизація та 

комп'ютерно-

інтегровані 

технології 

математика фізика або 

іноземна мова 

16 Хімічна та 

біоінженерія 

161 Хімічні технології 

та інженерія 

математика фізика або хімія, 

або біологія 

18 Виробництво 

та технології 

184 Гірництво математика фізика або 

географія 

28 Публічне 

управління та 

адмініструван

ня 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

математика іноземна мова або 

історія України 

29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

іноземна мова історія України або 

математика 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

іноземна мова географія або 

математика 

 

2021 рік 

 

Шифр 

галузі 

Галузь знань Код 

спеціальн

ості 

Назва 

спеціальності 

Конкурсні предмети 

другий предмет третій предмет 

01 Освіта/Педаго

-гіка 

014.03 Середня освіта 

(Історія) 

історія України будь з яких 

предметів ЗНО на 

вибір 

02 Культура і 

мистецтво 

028 Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

математика будь з яких 

предметів ЗНО на 

вибір 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка математика будь з яких 

предметів ЗНО на 

вибір 

053 Психологія математика будь з яких 

предметів ЗНО на 

вибір 

07 Управління та 

адмініструван

ня 

071 Облік і 

оподаткування 

математика будь з яких 

предметів ЗНО на 

вибір 

 072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

математика будь з яких 

предметів ЗНО на 

вибір 



 073 Менеджмент математика будь з яких 

предметів ЗНО на 

вибір 

 075 Маркетинг математика будь з яких 

предметів ЗНО на 

вибір 

 076 Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

математика будь з яких 

предметів ЗНО на 

вибір 

08 Право 081 Право історія України математика або 

іноземна мова 

12 Інформаційні 

технології 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

математика будь з яких 

предметів ЗНО на 

вибір 

122 Комп'ютерні 

науки 

математика будь з яких 

предметів ЗНО на 

вибір 

13 Механічна 

інженерія 

133 Галузеве 

машинобудування 

математика будь з яких 

предметів ЗНО на 

вибір 

136 Металургія математика будь з яких 

предметів ЗНО на 

вибір 

14 Електрична 

інженерія 

141 Електроенергетик

а електротехніка 

та 

електромеханіка 

математика будь з яких 

предметів ЗНО на 

вибір а 

15 Автоматизація 

та 

приладобудув

ання 

151 Автоматизація та 

комп'ютерно-

інтегровані 

технології 

математика будь з яких 

предметів ЗНО на 

вибір 

16 Хімічна та 

біоінженерія 

161 Хімічні технології 

та інженерія 

математика будь з яких 

предметів ЗНО на 

вибір 

18 Виробництво 

та технології 

184 Гірництво математика будь з яких 

предметів ЗНО на 

вибір 

28 Публічне 

управління та 

адмініструван

ня 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

математика будь з яких 

предметів ЗНО на 

вибір 

29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

іноземна мова будь з яких 

предметів ЗНО на 

вибір 



комунікації та 

регіональні студії 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

іноземна мова будь з яких 

предметів ЗНО на 

вибір 

 

 

 


