
Додаток 3 до Правил прийому для здобуття вищої  освіти у БДПУ в 2022 році 

 
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання 

на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступень «фаховий молодший бакалавр», освітній ступень 

«молодший бакалавр» для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

              

Вид 

конкурсної 

пропозиції 

Спеціальності ОС 

бакалавра Освітні 

програми 

Основа 

вступу 

Спеціальності (галузі 

знань) ОС «фаховий 

молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр»  

(ОКР «молодший 

спеціаліст») 

Форма 

навчання 
Конкурсні показники  

Коефіцієнти 

конкурсних 

показників 

(К1, К2, К3) 

Курс 

Термін 

навчанн

я 

Код Назва Код Назва 

Небюджетна 012 Дошкільна освіта  

Дошкільна освіта 

та практична 

психологія; 

Дошкільна освіта 

та логопедія 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

  
Інші 

спеціальності 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,3 

2 Курс 2р 10м   

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики 

або  іноземної мови, або 

біології, або  географії, 

або фізики, або хімії 

0,3 

3. Психологія і педагогіка 

(загальна) 

0,4 

Фіксована  012 Дошкільна освіта  

Дошкільна освіта 

та практична 

психологія; 

Дошкільна освіта 

та логопедія 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

012 
Дошкільна 

освіта 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,3 
1 Курс 

(зі 

скорочен

им 

терміном

) 

1р 10м   2. Результат ЗНО з історії 

України  
0,3 

3. .Психологія і педагогіка 

(дошкільна) 

0,4 

Небюджетна 012 Дошкільна освіта  

Дошкільна освіта 

та практична 

психологія; 

Дошкільна освіта 

та логопедія 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 012 
Дошкільна 

освіта 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,2 

1 Курс 

(зі 

скорочен

им 

терміном

) 

1р 10м   

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики 

або  іноземної мови, або 

біології, або  географії, 

або фізики, або хімії 

0,3 

3. .Психологія і педагогіка 

(дошкільна) 
0,4 

Небюджетна 013 Початкова освіта  Початкова освіта 

ОС 

«фаховий 

молодший 

013 
Початкова 

освіта 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 2 Курс 2р 10м   



бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

2. Результат ЗНО з 

математики або історії 

України, або іноземної 

мови, або біології, або 

географії, або фізики, або 

хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 

Небюджетна 013 Початкова освіта  

1. Початкова 

освіта. Практична 

психологія 

2. Початкова 

освіта. 

Інформатика 

3. Початкова 

освіта. 

Англійська мова 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 013 
Початкова 

освіта 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

1 Курс 

(зі 

скорочен

им 

терміном

) 

1р 10м   

2. Результат ЗНО з 

математики або історії 

України, або іноземної 

мови, або біології, або 

географії, або фізики, або 

хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 

Фіксована  013 Початкова освіта  

1. Початкова 

освіта. Практична 

психологія 

2. Початкова 

освіта. 

Інформатика 

3. Початкова 

освіта. 

Англійська мова 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

013 
Початкова 

освіта 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 
1 Курс 

(зі 

скорочен

им 

терміном

) 

1р 10м   
2. Результат ЗНО з Історії 

України 
0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 

Небюджетна 014.00 

Середня освіта 

(Хореографія) 

 

Середня освіта 

(Хореографія). 

Фітнес 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

  
Інші 

спеціальності 

Денна, 

заочна 

Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

2 курс 2р 10м   

Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або  іноземної мови, або 

біології, або  географії, 

або фізики, або хімії 

0,25 

3.Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 

Небюджетна 014.00 

Середня освіта 

(Хореографія) 

 

Середня освіта 

(Хореографія). 

Фітнес 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

01 
Освіта/Педаго

гіка 
Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

3 курс 1р 10м   
2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або  іноземної мови, або 

біології, або  географії, 

або фізики, або хімії 

0,25 
02 

Культура і 

мистецтво  



3. 3.Комплексний іспит 

за фахом підготовки 
0,5 

Небюджетна 014.01 

Середня освіта 

(українська мова і 

література) 

Середня освіта 

(українська мова і 

література) 

 

Середня освіта 

(українська мова і 

література, 

англійська мова) 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

 
Інші 

спеціальності 

денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови і 

літератури 

0,3 

2 курс 2р 10м 

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або  іноземної мови, або 

біології, або  географії, 

або фізики, або хімії 

0,3 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,4 

Небюджетна 014.01 

Середня освіта 

(українська мова і 

література) 

Середня освіта 

(українська мова і 

література). 

Англійська мова) 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 01 
Освіта / 

Педагогіка 
денна 

1. Результат ЗНО з 

української мови і 

літератури 

0,3 

3 курс 1р 10м 

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або  іноземної мови, або 

біології, або  географії, 

або фізики, або хімії 

0,3 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,4 

Фіксована  014.01 

Середня освіта 

(українська мова і 

література) 

Середня освіта 

(українська мова і 

література). 

Англійська мова) 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 
01 

Освіта / 

Педагогіка 
заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови і 

літератури 

0,3 
1 Курс 

(зі 

скорочен

им 

терміном

) 

1р 10м   
2. Результат ЗНО з з історії 

України 
0,3 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,4 

Небюджетна 014.01 

Середня освіта 

(українська мова і 

література) 

Середня освіта 

(українська мова і 

література). 

Англійська мова) 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 01 
Освіта / 

Педагогіка 
заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови і 

літератури 

0,3 

1 Курс 

(зі 

скорочен

им 

терміном

) 

1р 10м 

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або  іноземної мови, або 

біології, або  географії, 

або фізики, або хімії 

0,3 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,4 



Небюджетна 014.021 

Середня освіта 

(англійська мова і 

література) 

Середня освіта 

(англійська мова і 

література) 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

 
Інші 

спеціальності 

денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови і 

літератури 

0,3 

2 курс 2р 10м 

2. Результат ЗНО з 

іноземної мови або історії 

України, або математики, 

або біології, або  

географії, або фізики, або 

хімії 

0,3 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,4 

Небюджетна 014.021 

Середня освіта 

(англійська мова і 

література) 

Середня освіта 

(англійська мова і 

література) 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 
01 

Освіта / 

Педагогіка 
денна 

1. Результат ЗНО з 

української мови і 

літератури 

0,3 

3 курс 1р 10м 

2. Результат ЗНО з 

іноземної мови або історії 

України, або математики, 

або біології, або  

географії, або фізики, або 

хімії 

0,3 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,4 

Фіксована  014.021 

Середня освіта 

(англійська мова і 

література) 

Середня освіта 

(англійська мова і 

література) 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

014.01 

Середня 

освіта 

(англійська 

мова і 

література) 
заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови і 

літератури 

0,3 

1 Курс 

(зі 

скорочен

им 

терміном

) 

1р 10м   
2. Результат ЗНО з з історії 

України 
0,3 

013 

Початкова 

освіта 

(Спеціалізація

: Англійська 

мова) 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,4 

Небюджетна 014.021 

Середня освіта 

(англійська мова і 

література) 

Середня освіта 

(англійська мова і 

література) 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

014.01 

 

Середня 

освіта 

(англійська 

мова і 

література)  

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови і 

літератури 

0,3 

1 Курс 

(зі 

скорочен

им 

терміном

) 

1р 10м 

2. Результат ЗНО з 

іноземної мови або історії 

України, або математики, 

або біології, або  

географії, або фізики, або 

хімії 

0,3 

 

013 Початкова 

освіта 

(Спеціалізація

: Англійська 

мова) 
3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,4 



Небюджетна 014.03 
Середня освіта 

(Історія) 

Середня освіта 

(історія та 

правознавство) 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

  
Інші 

спеціальності 

Денна 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

2 Курс 2р 10м   

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або іноземної мови, або 

біології, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Небюджетна 014.03 
Середня освіта 

(Історія) 

Середня освіта 

(історія та 

правознавство) 

ОС  

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 
01 

Освіта/Педаго

гіка 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

3 Курс 1р 10м 

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або іноземної мови, або 

біології, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Небюджетна 014.04 
Середня освіта 

(Математика) 

Середня освіта 

(математика) 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

 
Інші 

спеціальності 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  

0,25 

2 Курс 2р 10м   

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або іноземної мови, або 

біології, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Небюджетна 014.04 
Середня освіта 

(Математика) 

Середня освіта 

(математика) 

ОС  

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 
01  

Освіта/Педаго

гіка 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  

0,25 

3 Курс 1р 10м   

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або іноземної мови, або 

біології, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Небюджетна 014.05 

Середня освіта 

(Біологія та 

здоров'я людини) 

Біологія та 

здоров'я людини. 

Фізична 

реабілітація 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

 
Інші 

спеціальності 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  

0,25 

2 курс 2р.10 міс 

2. Результат ЗНО з біології 

або історії України, або  

математики, або іноземної 

мови, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 



Небюджетна 014.05 

Середня освіта 

(Біологія та 

здоров'я людини)  

Біологія та 

здоров'я людини. 

Фізична 

реабілітація 

ОС  

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 
01 

Освіта/Педаго

гіка 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  

0,25 

3 курс 1р.10 міс 

2. Результат ЗНО з біології 

або історії України, або  

математики, або іноземної 

мови, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Фіксована  014.08 
Середня освіта 

(Фізика) 

Середня освіта 

(Фізика) 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

01 
Інші 

спеціальності 
Денна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  

0,25 

1 Курс 

(зі 

скорочен

им 

терміном

) 

2р 10м   

2. Результат ЗНО з  

математики 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Небюджетна 014.08 
Середня освіта 

(Фізика) 

Середня освіта 

(Фізика) 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

01 
Інші 

спеціальності 
Денна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  

0,25 

1 Курс 

(зі 

скорочен

им 

терміном

) 

2р 10м   

2. Результат ЗНО з біології 

або історії України, або  

математики, або іноземної 

мови, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Небюджетна 014.08 
Середня освіта 

(Фізика) 

Середня освіта 

(Фізика) 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

01 
Інші 

спеціальності 
заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  

0,25 

2 курс 2р.10м 

2. Результат ЗНО з біології 

або історії України, або  

математики, або іноземної 

мови, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Небюджетна 014.08 
Середня освіта 

(Фізика) 

Середня освіта 

(Фізика та 

інформатика) 

ОС  

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

01 
Освіта/Педаго

гіка 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  

0,25 

3 Курс 1р 10м 
2. Результат ЗНО з біології 

або історії України, або  

математики, або іноземної 

мови, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 



3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Небюджетна 014.09 
Середня освіта 

(Інформатика) 

Середня освіта 

(Інформатика) 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

01 
Інші 

спеціальності 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  

0,25 

2 Курс 2р 10м   

2. Результат ЗНО з біології 

або історії України, або  

математики, або іноземної 

мови, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Небюджетна 014.09 
Середня освіта 

(Інформатика) 

Середня освіта 

(Інформатика) 

ОС  

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 
01 

Освіта/Педаго

гіка 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  

0,25 

3 Курс 1р 10м   

2. Результат ЗНО з біології 

або історії України, або  

математики, або іноземної 

мови, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Небюджетна 014.10 

Середня освіта 

(Трудове 

навчання та 

технології) 

Середня освіта 

(Трудове 

навчання та 

технології) 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

  
Інші 

спеціальності 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  

0,25 

2 Курс 2р 10м   

2. Результат ЗНО з біології 

або історії України, або  

математики, або іноземної 

мови, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Фіксована  014.10 

Середня освіта 

(Трудове 

навчання та 

технології) 

Середня освіта 

(Трудове 

навчання та 

технології) 

ОС  

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

01 Освіта/Педаго

гіка 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  

0,25 

1 Курс 

(зі 

скорочен

им 

терміном

) 

1р 10м   

18 Виробництво 

та технології 2. Результат ЗНО з Історії 

України 

0,25 

022 Дизайн 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

241 Готельно-

ресторанна 

справа 

Небюджетна 014.10 

Середня освіта 

(Трудове 

навчання та 

технології) 

Середня освіта 

(Трудове 

навчання та 

технології) 

ОС  

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

01 Освіта/Педаго

гіка 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  

0,25 

1 Курс 

(зі 

скорочен

им 

терміном

) 

1р 10м   

18 Виробництво 

та технології 
2. Результат ЗНО з біології 

або історії України, або  

математики, або іноземної 

мови, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

241 Готельно-

ресторанна 

справа 

022 Дизайн 



3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Небюджетна 014.11 

Середня освіта 

(Фізична 

культура) 
Фізична культура 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

  
Інші 

спеціальності 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  
0,25 

2 Курс 2р 10м   

2. Результат ЗНО з біології 

або історії України, або  

математики, або іноземної 

мови, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 

Небюджетна 014.11 

Середня освіта 

(Фізична 

культура) 

Фізична культура 

ОС  

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

014.11 

Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  
0,25 

3 Курс 1р 10м 

2. Результат ЗНО з біології 

або історії України, або  

математики, або іноземної 

мови, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

017 

Фізична 

культура і 

спорт 3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 

Небюджетна 014.13 

Середня освіта 

(Музичне 

мистецтво) 

 

Середня освіта 

(музичне 

мистецтво та 

англійська мова) 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

  
Інші 

спеціальності 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

2 курс 2р 10м   

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або іноземної мови, або 

біології, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 

Небюджетна 014.13 

Середня освіта 

(Музичне 

мистецтво) 

 

Середня освіта 

(музичне 

мистецтво та 

англійська мова) 

ОС  

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

01 
Освіта/Педаго

гіка 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

3 курс 1р 10м   

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або іноземної мови, або 

біології, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

021 

Аудіовізуальн

е мистецтво та 

виробництво 

025 
Музичне 

мистецтво 3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 

026 
Сценічне 

мистецтво 

Небюджетна 015.33 

Професійна 

освіта 

(Енергетика, 

електротехніка 

Професійна 

освіта. 

Енергетика, 

енергоефективніс

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

 
Інші 

спеціальності 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  

0,25 

2 Курс 2р 10м   
2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

0,25 



та 

електромеханіка)  

ть та 

енергозбереження 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

або іноземної мови, або 

біології, або географії, або 

фізики, або хімії 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Небюджетна 015.33 

Професійна 

освіта 

(Енергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка) 

Професійна 

освіта. 

Енергетика, 

енергоефективніс

ть та 

енергозбереження 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

141 

Електроенерге

тика, 

електортехнік

а та 

електромехіні

ка 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  

0,25 

3 Курс 1р 10м   
142 

Енергетичне 

машинобудув

ання 2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або іноземної мови, або 

біології, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

143 
Атомна 

енергетика 

144 
Теплоенергет

ика 

01 
Освіта/Педаго

гіка 
3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Фіксована  015.39 

Професійна 

освіта (Цифрові 

технології) 

Професійна 

освіта. 

Комп`ютерні 

технології 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

 
Інші 

спеціальності 
Денна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  

0,25 

1 Курс 

(зі 

скорочен

им 

терміном

) 

2р 10м   

2. Результат ЗНО з 

математики 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Небюджетна 015.39 

Професійна 

освіта (Цифрові 

технології) 

Професійна 

освіта. 

Комп`ютерні 

технології 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

 
Інші 

спеціальності 
Денна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  

0,25 

1 Курс 

(зі 

скорочен

им 

терміном

) 

2р 10м   

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або іноземної мови, або 

біології, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Небюджетна 015.39 

Професійна 

освіта (Цифрові 

технології) 

Професійна 

освіта. 

Комп`ютерні 

технології 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

 
Інші 

спеціальності 
заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  

0,25 

2 Курс  2р 10м   2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або іноземної мови, або 

0,25 



бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

біології, або географії, або 

фізики, або хімії 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Небюджетна 015.39 

Професійна 

освіта (Цифрові 

технології) 

Професійна 

освіта. 

Комп`ютерні 

технології 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

121 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  

0,25 

3 Курс  1р 10м   

122 
Комп`ютерні 

науки 2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або іноземної мови, або 

біології, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

123 

Комп`ютерна 

інженерія 

01 
Освіта/Педаго

гіка 
3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Небюджетна 016.01 

Спеціальна освіта 

(Логопедія) 

 

Логопедія. 

Спеціальна 

психологія 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

  
Інші 

спеціальності 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,3 

2 курс 2р 10м   

2. Результат ЗНО з біології 

або історії України, або  

математики, або іноземної 

мови, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,3 

3. Психологія і педагогіка 

(загальна) 
0,4 

Небюджетна 016.01 

Спеціальна освіта 

(Логопедія) 

 

Логопедія. 

Спеціальна 

психологія 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 
012 

Дошкільна 

освіта 

(Спеціалізація 

"Логопедія") 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,3 

3 курс 1р 10м   

2. Результат ЗНО з біології 

або історії України, або  

математики, або іноземної 

мови, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,3 

3.  Основи корекційної 

педагогіки 
0,4 

Небюджетна 017 
Фізична культура 

і спорт 

Тренерська 

діяльність в 

обраному виді 

спорту; 

Фітнес та 

реакреація 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

  
Інші 

спеціальності 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  
0,25 

2 Курс 2р 10м   

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або іноземної мови, або 

біології, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 



Небюджетна 017 
Фізична культура 

і спорт 

Тренерська 

діяльність в 

обраному виді 

спорту; 

Фітнес та 

реакреація 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

017 

Фізична 

культура і 

спорт 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  
0,25 

3 Курс 1р 10м 

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або іноземної мови, або 

біології, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 

Небюджетна 024 Хореографія Хореографія 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

  
Інші 

спеціальності 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

2 курс 2р 10м   

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або іноземної мови, або 

біології, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 

Небюджетна 024 Хореографія  Хореографія 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 
024  Хореографія 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

3 курс 1р 10м   

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або іноземної мови, або 

біології, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 

Небюджетна 032 
Історія та 

археологія 
Історія 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

 
Інші 

спеціальності 
Денна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

2 Курс  2р 10м   

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики 

або іноземної мови, або 

біології, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Небюджетна 035.041 

Філологія 

(германські мови 

та літератури 

(переклад 

включно), перша 

– англійська) 

Філологія 

(германські мови 

та літератури 

(переклад 

включно), перша 

– англійська, 

друга – німецька) 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

 
Інші 

спеціальності 

денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови і 

літератури 

0,3 

2 курс 2р 10м 
2. Результат ЗНО з 

іноземної мови або історії 

України, або математики, 

або біології, або  

географії, або фізики, або 

0,3 



спеціаліст») хімії 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,4 

Небюджетна 035.041 

Філологія 

(германські мови 

та літератури 

(переклад 

включно), перша 

– англійська) 

Філологія 

(германські мови 

та літератури 

(переклад 

включно), перша 

– англійська, 

друга – німецька) 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

035.041 

Філологія 

(германські 

мови та 

літератури 

(переклад 

включно), 

перша – 

англійська) 

денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови і 

літератури 

 

0,3 

3 курс 1р 10м 

2. Результат ЗНО з 

іноземної мови або історії 

України, або математики, 

або біології, або  

географії, або фізики, або 

хімії  

0,3 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,4 

Небюджетна 051 Економіка 

1.Економічна 

кібернетика; 

2. Економіка 

бізнесу 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

 
Інші 

спеціальності 
денна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

2 Курс  2р 10м   

2. Результат ЗНО з 

математики або історії 

України, або іноземної 

мови, або біології, або 

географії, або фізики, або 

хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Небюджетна 051 Економіка 

1.Економічна 

кібернетика; 

2. Економіка 

бізнесу 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст»)  
Інші 

спеціальності 
денна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

3 Курс  1р 10м   

2. Результат ЗНО з 

математики або історії 

України, або іноземної 

мови, або біології, або 

географії, або фізики, або 

хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 

0,5 

Небюджетна 053 Психологія Психологія 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

 
Інші 

спеціальності 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

2 курс 2р 10м   2. Результат ЗНО з 

математики або історії 

України, або іноземної 

мови, або біології, або 

0,25 



«молодший 

спеціаліст») 

географії, або фізики, або 

хімії 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 

Небюджетна 061 Журналістика Журналістика 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

 
Інші 

спеціальності 

денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови і 

літератури 

0,3 

2 курс 2р 10м 

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або  іноземної мови, або 

біології, або  географії, 

або фізики, або хімії 

0,3 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,4 

Небюджетна 061 Журналістика Журналістика 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

014.01 

Середня 

освіта 

(Українська 

мова та 

література) 

денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови і 

літератури 

0,3 

3 курс 1р 10м 014.02 

Середня 

освіта (Мова 

та література) 

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або  іноземної мови, або 

біології, або  географії, 

або фізики, або хімії 

0,3 

035 Філологія 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,4 

061 Журналістика  

Небюджетна 072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст»)   

 
Інші 

спеціальності 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

2 Курс  2р 10м   

2. Результат ЗНО з 

математики або історії 

України, або іноземної 

мови, або біології, або 

географії, або фізики, або 

хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 

Небюджетна 072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

3 Курс  1р 10м   
2. Результат ЗНО з 

математики або історії 

України, або іноземної 

мови, або біології, або 

географії, або фізики, або 

0,25 



хімії 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 

Фіксована  072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Денна 1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

1 Курс 

(зі 

скорочен

им 

терміном

)  

1р 10м    

2. Результат ЗНО з 

математики 
0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 

Небюджетна 072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Денна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

1 Курс 

(зі 

скорочен

им 

терміном

)  

1р 10м    

2. Результат ЗНО з 

математики або історії 

України, або іноземної 

мови, або біології, або 

географії, або фізики, або 

хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 

Небюджетна 073 Менеджмент 

Менеджмент 

готельного, 

курортного та 

туристичного 

сервісу 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

 
Інші 

спеціальності 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

2 Курс  2р 10м   

2. Результат ЗНО з 

математики або історії 

України, або іноземної 

мови, або біології, або 

географії, або фізики, або 

хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 

Небюджетна 073 Менеджмент 

Менеджмент 

готельного, 

курортного та 

туристичного 

сервісу 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 07 

Управління та 

адмініструван

ня 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

3 Курс 1р 10м 

2. Результат ЗНО з 

математики або історії 

України, або іноземної 

мови, або біології, або 

географії, або фізики, або 

хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 

Небюджетна 081 Право Право 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

 
Інші 

спеціальності 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

2 Курс  2р 10м   

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 
0,25 



бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

або іноземної мови, або 

біології, або географії, або 

фізики, або хімії 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 

Небюджетна 081 Право Право 

ОС 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 
08 Право 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,25 

3 Курс  1р 10м   

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики, 

або іноземної мови, або 

біології, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,25 

3. Комплексний іспит за 

фахом підготовки 
0,5 

Небюджетна 227 
Фізична терапія, 

ерготерапія 

Фізична терапія, 
ерготерапія у 
травмотології та 
ортопедії 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

223 
Медсестринст

во 

Денна 

1. Результат ЗНО з 

української мови  

0,3 

2 курс 2р. 10м 

224 

Технології 

медичної 

діагностики та 

лікування. 

2. Результат ЗНО історія 

України або  математика, 

або іноземна мова, або 

географія, або фізика, або 

хімія, або Біологія 

0,3 

3. КРОК-М 

0,4 

Небюджетна 231 Соціальна робота 

1. Соціальна 

робота та 

практична 

психологія; 

2. Соціальна 

робота та 

соціальна 

педагогіка 

ОС 

«фаховий 

молодший 

бакалавр», 

«молодший 

бакалавр»  

(ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

  
Інші 

спеціальності 

Денна, 

заочна 

1. Результат ЗНО з 

української мови та 

літератури 

0,3 

2 Курс 2р 10м   

2. Результат ЗНО з історії 

України або математики 

або іноземної мови, або 

біології, або географії, або 

фізики, або хімії 

0,3 

3. Психологія і педагогіка 

(загальна) 

0,4 

 


