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Додаток 16 до Правил прийому на 

навчання до ЦДПУ 

ім. В. Винниченка в 2018 році 

(пункт 9 розділу ХІV) 
 

 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для іноземних громадян (ступінь «Бакалавр») для вступників 

на основі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання) 

Таблиця 1 
Назва конкурсної пропозиції Спеціальність ступеня 

бакалавр 

Перелік конкурсних предметів 

(вступних екзаменів, творчих 

конкурсів) 

Нормативні 

терміни 

навчання 

Статус 

предмету 

Мінімальна 

кількість 

балів 
Назва Код 

Фізико-математичний факультет 

Середня освіта 

(Математика) – бакалавр на 

основі повної загальної 

середньої освіти 

Середня освіта 

(Математика) 

014.04 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 

на вибір 

100  

2. Математика  Профільний  100  

Середня освіта (Фізика) – 

бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти 

Середня освіта 

(Фізика) 

014.08 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 

на вибір 

100  

2. Фізика  Профільний  100  

Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) – 

бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології) 

014.10 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 

на вибір 

100  

2. Математика або Біологія Профільний 

на вибір 

100  

Статистика – бакалавр на 

основі повної загальної 

середньої освіти 
Статистика 

112 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 

на вибір 

100  

2. Математика  Профільний 

на вибір 

100  

Комп’ютерні науки – 

бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти 

Комп’ютерні 

науки 

122 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 

на вибір 

100  

2. Математика  Профільний 

на вибір 

100  
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Назва конкурсної пропозиції Спеціальність ступеня 

бакалавр 

Перелік конкурсних предметів 

(вступних екзаменів, творчих 

конкурсів) 

Нормативні 

терміни 

навчання 

Статус 

предмету 

Мінімальна 

кількість 

балів 
Назва Код 

Факультет історії та права 

Середня освіта (Історія) – 
бакалавр на основі повної 
загальної середньої освіти 

Середня освіта 
(Історія) 

014.03 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 
на вибір 

100  

2. Історія України або Географія  Профільний 
на вибір  

100  

Політологія – бакалавр на 
основі повної загальної 

середньої освіти 

Політологія 052 1. Українська мова та література 

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 
на вибір 

100  
2. Історія України 

Профільний 
на вибір  

100  

Право – бакалавр на основі 
повної загальної середньої 

освіти 

Право 081 1. Українська мова та література 

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 
на вибір 

100  

2. Історія України Профільний 
на вибір  

100  

Природничо-географічний факультет 

Середня освіта (Біологія та 
здоров’я людини) – 

бакалавр на основі повної 
загальної середньої освіти 

Середня освіта 
(Біологія та 

здоров’я людини) 

014.05 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 
на вибір 

100  

2. Біологія або Математика  Профільний 
на вибір  

100  

Середня освіта (Хімія) – 
бакалавр на основі повної 
загальної середньої освіти 

Середня освіта 
(Хімія) 

014.06 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 
на вибір 

100  

2. Хімія або Біологія Профільний 
на вибір  

100  

Середня освіта (Географія) 
– бакалавр на основі повної 
загальної середньої освіти 

Середня освіта 
(Географія) 

014.07 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 
на вибір 

100  

2. Географія або Математика  Профільний 
на вибір  

100  

Факультет філології та журналістики 

Середня освіта (Українська 
мова і література) – 

бакалавр на основі повної 
загальної середньої освіти 

Середня освіта 
(Українська мова і 

література) 

014.01 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 
на вибір 

100  

2. Математика або Іноземна 
мова (англ.) 

Профільний 
на вибір  

100  
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Назва конкурсної пропозиції Спеціальність ступеня 

бакалавр 

Перелік конкурсних предметів 

(вступних екзаменів, творчих 

конкурсів) 

Нормативні 

терміни 

навчання 

Статус 

предмету 

Мінімальна 

кількість 

балів 
Назва Код 

Журналістика – бакалавр на 

основі повної загальної 

середньої освіти 

Журналістика 061 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 

на вибір 

100  

2. Математика або Іноземна 

мова (англ.) 

Профільний 

на вибір  

100  

Факультет іноземних мов 

Середня освіта (Мова і 

література (англійська) – 

бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти 

Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська) 

014.02 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 

на вибір 

100  

2. Англійська мова або Німецька 

мова 

Профільний 

на вибір  

100  

Середня освіта (Мова і 

література (німецька) – 

бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти 

Середня освіта 

(Мова і 

література 

(німецька) 

014.02 1. Українська мова та література 

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 

на вибір 

100  

2. Англійська мова або Німецька 

мова 

Профільний 

на вибір  

100  

Філологія. Германські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська, бакалавр на 

основі повної загальної 

середньої освіти 

Філологія. 

Германські мови 

та літератури 

(переклад 

включно), перша – 

англійська 

035.041 

1. Українська мова та література 

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 

на вибір 

100  

2. Англійська мова або Німецька 

мова 

Профільний 

на вибір  

100  

Філологія. Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – німецька, 

бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти 

Філологія. 

Германські мови та 

літератури 

(переклад включно), 

перша – англійська 

035.043 

1. Українська мова та література 

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 

на вибір 

100  

2. Англійська мова або Німецька 

мова 

Профільний 

на вибір  

100  

Філологія. Прикладна 

лінгвістика – бакалавр на 

основі повної загальної 

середньої освіти 

Філологія. 

Прикладна 

лінгвістика 

035.10 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 

на вибір 

100  

2. Іноземна мова (англ.) або 

Географія 

Профільний 

на вибір  

100  
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Назва конкурсної пропозиції Спеціальність ступеня 

бакалавр 

Перелік конкурсних предметів 

(вступних екзаменів, творчих 

конкурсів) 

Нормативні 

терміни 

навчання 

Статус 

предмету 

Мінімальна 

кількість 

балів 
Назва Код 

Факультет педагогіки та психології 

Дошкільна освіта – 

бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти 

Дошкільна освіта 012 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 

на вибір 

100  

2. Математика або Біологія Профільний 

на вибір 

100  

Початкова освіта – бакалавр 

на основі повної загальної 

середньої освіти 

Початкова освіта 013 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 

на вибір 

100  

2. Математика або Біологія Профільний 

на вибір 

100  

Психологія – бакалавр на 

основі повної загальної 

середньої освіти 

Психологія 053 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 

на вибір 

100  

2. Математика або Іноземна 

мова (англ.) 

Профільний 

на вибір  

100  

Соціальна робота – 

бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти 

Соціальна робота 231 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 

на вибір 

100  

2. Математика або Іноземна 

мова (англ.) 

Профільний 

на вибір  

100  

Мистецький факультет 

Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) – 

бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти 

Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) 

014.12 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 

на вибір 

100  

2. Творчий конкурс з 

образотворчого мистецтва 

Профільний 

на вибір  

100  

Середня освіта (Музичне 

мистецтво) – бакалавр на 

основі повної загальної 

середньої освіти 

Середня освіта 

(Музичне 

мистецтво) 

014.13 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 

на вибір 

100  

2. Творчий конкурс з музичного 

мистецтва 

Профільний 

на вибір  

100  

Хореографія – бакалавр на 

основі повної загальної 

середньої освіти 

Хореографія 024 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 

на вибір 

100  

2. Творчий конкурс з хореографії Профільний 100 
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Назва конкурсної пропозиції Спеціальність ступеня 

бакалавр 

Перелік конкурсних предметів 

(вступних екзаменів, творчих 

конкурсів) 

Нормативні 

терміни 

навчання 

Статус 

предмету 

Мінімальна 

кількість 

балів 
Назва Код 

Факультет фізичного виховання 

Середня освіта (Фізична 

культура) – бакалавр на основі 

повної загальної середньої 

освіти 

Середня освіта 

(Фізична 

культура) 

014.11 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 

на вибір 

100  

2. Творчий конкурс з 

фізичної культури 

Профільний 

на вибір  

100  

Фізична культура і спорт – 

бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти 

Фізична культура і 

спорт 

017 1. Українська або російська мова  

3 р. 10 м. 

Обов’язковий 

на вибір 

100  

2. Творчий конкурс з 

фізичної культури 

Профільний 100 

 


