
Додаток 1.6. Вступ на 2 курс денної та заочної форм здобуття освіти (добір на вакантні місця набору 2020 року),  

термін навчання – 2 роки 10 місяців 

Таблиця 1.6 

Назва конкурсної 
пропозиції 

Спеціальності ОС 
бакалавра 

Освітні програми 
Конкурсні предмети та 
фахове випробування 

k* 

Обмеження 
щодо обсягів 
зарахування 

попереднього 
навчання 

Частка 
ліцензо
ваного 
обсягу 

Вартість 
одного 
року 

навчання, 
грн. 

Код Назва 

Фізико-математичний факультет 

Середня освіта 

(Інформатика) – 

бакалавр на основі 

молодшого спеціаліста, 

2 курс (денна, 

виключно комерція) 

014.09 
Середня освіта 

(Інформатика) 

Середня освіта 
(Інформатика та 
Математика) 

Українська мова (ЗНО) 0,25 

Не більше 
120 

кредитів 
10 16280 Будь-який предмет із 

переліку** (ЗНО) 
0,35 

Інформатика 0,4 

Професійна освіта 
(Технологія виробів 

легкої промисловості) 
– бакалавр на основі 

молодшого спеціаліста, 
2 курс (денна, 

виключно комерція) 

015.36 

Професійна освіта 
(Технологія 

виробів легкої 
промисловості) 

Професійна освіта 
(Технологія 
виробів легкої 
промисловості) 

Українська мова (ЗНО) 0,25 

120 кредитів 
із тієї самої 

спеціальнос-
ті, або 60 
кредитів 

6 16280 

Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,25 

Технологічна підготовка 0,5 

Професійна освіта 

(Цифрові технології)  – 

бакалавр на основі 

молодшого спеціаліста, 

2 курс (денна, 

виключно комерція) 

015.39 

Професійна освіта 

(Цифрові 

технології) 

Професійна освіта 

(Цифрові 

технології) 

Українська мова 
(ЗНО) 

0,25 120 кредитів 
із тієї самої 

спеціальнос-
ті, або 60 
кредитів 

10 18510 Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,25 

Комп’ютерна підготовка 0,5 

 

  



Продовження табл. 1.6 

Назва конкурсної 
пропозиції 

Спеціальності ОС бакалавра 

Освітні програми 
Конкурсні предмети та 
фахове випробування 

(вступний іспит) 
k* 

Обмеження 
щодо обсягів 
зарахування 

попереднього 
навчання 

Частка 
ліцензов

аного 
обсягу 

Вартість 

одного 

року 

навчання, 

грн. 
Код Назва 

Фізико-математичний факультет 
Статистика – 

бакалавр на основі 
молодшого 

спеціаліста, 2 курс 
(денна, виключно 

комерція) 

112 Статистика 

Статистика 
(Фінансова, 
страхова та 
комп’ютерна 
статистика) 

Українська мова 
(ЗНО) 

0,25 

Не більше 
120 кредитів 

12 16280 
Будь-який предмет із 

переліку** (ЗНО) 0,35 

Вища математика та 
інформатика 0,4 

Комп’ютерні науки – 
бакалавр на основі 

молодшого 
спеціаліста, 2 курс 
(денна, виключно 

комерція) 

122 
Комп’ютерні 

науки 

Комп’ютерні 
науки 
(Програмування 
та 
адміністрування) 

Українська мова 
(ЗНО) 

0,25 
120 кредитів 
за 12 галуззю    
60 кредитів 
для інших 
спеціаль-

ностей 

2 18950 Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 0,35 

Інформатика 0,4 

Факультет історії та права 

Право – бакалавр на 
основі молодшого 
спеціаліста, 2 курс 
(денна, виключно 

комерція) 

081 Право Право 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

Не більше 
120 кредитів 

10 18950 

Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 0,25 

Теорія держави та права 
і конституційне право 

України 
0,5 

Право – бакалавр на 
основі молодшого 
спеціаліста, 2 курс 
(заочна, виключно 

комерція) 

 
081 

Право 
 

Право 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

Не більше 
120 кредитів 

39 14780 
Будь-який предмет із 

переліку** (ЗНО) 0,25 

Теорія держави та права і 
конституційне право 

України 
0,5 



Продовження табл. 1.6 

 

Назва конкурсної 
пропозиції 

Спеціальності ОС бакалавра 

Освітні програми 
Конкурсні предмети та 
фахове випробування 

(вступний іспит) 
k* 

Обмеження 
щодо обсягів 
зарахування 

попереднього 
навчання 

Частка 
ліцензо
ваного 
обсягу 

Вартість одного 

року навчання, 

грн. Код Назва 

Політологія – 
бакалавр на основі 

молодшого 
спеціаліста, 2 курс 
(денна, виключно 

комерція) 

052 Політологія Політологія 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

Не більше 
60 кредитів 

4 18950 
Будь-який предмет із 

переліку** (ЗНО) 0,25 

Вступ до політології 0,5 

Політологія – 
бакалавр на основі 

молодшого 
спеціаліста, 2 курс 
(заочна, виключно 

комерція) 

052 Політологія Політологія 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

Не більше 
60 кредитів 

4 12700 
Будь-який предмет із 

переліку** (ЗНО) 0,25 

Вступ до політології 0,5 

Природничо-географічний факультет 

Середня освіта 
(Хімія) – бакалавр на 

основі молодшого 
спеціаліста, 2 курс 
(денна, виключно 

комерція) 

014.06 
Середня освіта 

(Хімія) 

Середня освіта 
(Хімія, Біологія 
та здоров’я 
людини) 

Українська мова (ЗНО) 0,25 

Не більше 
120 

кредитів 
10 16500 

Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,35 

Природничі науки 
(хімія, або фізика, або 

біологія) 
0,4 

Середня освіта 

(Природничі науки) 
– бакалавр на основі 

молодшого 

спеціаліста, 2 курс 

(денна, виключно 

комерція) 

014.15 
Середня освіта 
(Природничі 

науки) 

Середня освіта 
(Природничі 
науки) 

Українська мова (ЗНО) 0,25 

Не більше 
120 

кредитів 
3 

 

19320 

Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,35 

Природничі науки 
(хімія, або фізика, або 

біологія) 
0,4 

 



Продовження табл. 1.6 

Назва конкурсної 
пропозиції 

Спеціальності ОС бакалавра 

Освітні програми 
Конкурсні предмети та 
фахове випробування 

(вступний іспит) 
k* 

Обмеження 
щодо обсягів 
зарахування 

попереднього 
навчання 

Частка 
ліцензо
ваного 
обсягу 

Вартість одного 

року навчання, грн. Код Назва 

Факультет іноземних мов 
Середня освіта 

(Англійська мова і 
література) – 

бакалавр на основі  
молодшого 

спеціаліста, 2 курс 
(денна, виключно 

комерція) 

014.021 

Середня освіта 

(Англійська мова і 

література) 

Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська та 

німецька)) 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

Не більше 
120 

кредитів 
20 21220 Будь-який предмет із 

переліку** (ЗНО) 
0,25 

Англійська мова 0,5 

Середня освіта 
(Англійська мова і 

література) – 
бакалавр на основі  

молодшого 
спеціаліста, 2 курс 
(заочна, виключно 

комерція) 

014.021 

Середня освіта 

(Англійська мова і 

література) 

Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська) 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

Не більше 
120 

кредитів 
5 16010 Будь-який предмет із 

переліку** (ЗНО) 
0,25 

Англійська мова 0,5 

Середня освіта 
(Німецька мова і 

література) – 
бакалавр на основі 

молодшого 
спеціаліста, 2 курс 
(денна, виключно 

комерція) 

014.022 
Середня освіта 

(Німецька мова і 
література) 

Середня освіта 
(Мова і література 
(німецька та 
англійська)) 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

Не більше 
120 

кредитів 
5 21220 

Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,25 

Німецька мова 0,5 

Середня освіта 
(Німецька мова і 

література) – 
бакалавр на основі 

молодшого 
спеціаліста, 2 курс 
(заочна, виключно 

комерція) 

014.022 
Середня освіта 

(Німецька мова і 
література) 

Середня освіта 
(Мова і література 
(німецька) 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

Не більше 
120 

кредитів 
5 16010 Будь-який предмет із 

переліку** (ЗНО) 
0,25 

Німецька мова 0,5 



 

Продовження табл. 1.6 

Назва конкурсної 
пропозиції 

Спеціальності ОС бакалавра 

Освітні програми 
Конкурсні предмети та 
фахове випробування 

(вступний іспит) 
k* 

Обмеження 
щодо обсягів 
зарахування 

попереднього 
навчання 

Частка 
ліцензов

аного 
обсягу 

Вартість 
одного року 
навчання, 

грн. 
Код Назва 

Факультет іноземних мов 

Філологія. Германські 

мови та літератури 

(переклад), перша – 

англійська, бакалавр на 

основі молодшого 

спеціаліста, 2 курс 

(денна, виключно 

комерція) 

035.041 

Філологія. 

Германські мови 

та літератури 

(переклад 

включно), перша 

– англійська 

Філологія 

(Германські мови 

та літератури 

(переклад 

англійська та 

німецька мови 

включно) 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

Не більше 
120 

кредитів 
6 21220 

Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,25 

Англійська мова 0,5 

Філологія. Германські 

мови та літератури 

(переклад), перша – 

англійська, бакалавр на 

основі молодшого 

спеціаліста, 2 курс 

(заочна, виключно 

комерція) 

035.041 

Філологія. 

Германські мови 

та літератури 

(переклад 

включно), перша 

– англійська 

Філологія 

(Германські мови 

та літератури 

(переклад 

англійська та 

німецька мови 

включно) 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

Не більше 
120 

кредитів 
2 16750 

Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,25 

Англійська мова 0,5 

Філологія. Германські 

мови та літератури 

(переклад), перша – 

німецька, бакалавр на 

основі молодшого 

спеціаліста, 2 курс 

(денна, виключно 

комерція) 

035.043 

Філологія. 

Германські мови 

та літератури 

(переклад 

включно), перша 

– німецька 

Філологія 

(Германські мови 

та літератури 

(переклад німецька 

та англійська мови 

включно) 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

Не більше 
120 

кредитів 
5 

 
21220 

Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,25 

Німецька мова 0,5 

 



Продовження табл. 1.6 

Назва конкурсної 
пропозиції 

Спеціальності ОС бакалавра 

Освітні програми 
Конкурсні предмети та 
фахове випробування 

(вступний іспит) 
k* 

Обмеження 
щодо обсягів 
зарахування 

попереднього 
навчання 

Частка 
ліцензов

аного 
обсягу 

Вартість 
одного року 
навчання, 

грн. 
Код Назва 

Філологія. Прикладна 

лінгвістика 

(англійська мова) – 

бакалавр на основі 

молодшого спеціаліста, 

2 курс (денна, 

виключно комерція) 

035.10 
Філологія. 
Прикладна 
лінгвістика 

Філологія 
(Прикладна 
лінгвістика 
(англійська мова) і 
Германські мови та 
літератури 
(переклад 
англійська мова 
включно)) 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

Не більше 
120 

кредитів 
6 21220 Будь-який предмет із 

переліку** (ЗНО) 
0,25 

Англійська мова 0,5 

Філологія. Прикладна 
лінгвістика (німецька 

мова) – бакалавр на 
основі молодшого 
спеціаліста, 2 курс 
(денна, виключно 

комерція) 

035.10 
Філологія. 
Прикладна 
лінгвістика 

Філологія 
(Прикладна 
лінгвістика 
(німецька мова) і 
Германські мови та 
літератури 
(переклад німецька 
мова включно)) 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

Не більше 
120 

кредитів 
4 21220 

Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,25 

Німецька мова 0,5 

Факультет педагогіки та психології 

Дошкільна освіта та 
Логопедія – бакалавр на 

основі молодшого 
спеціаліста, 2 курс 
(денна, виключно 

комерція) 

012 Дошкільна освіта 
Дошкільна освіта 
та Логопедія 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,4 
Не більше 

120 
кредитів 

12 16530 Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,3 

Педагогіка 0,3 

Дошкільна освіта та 
Логопедія – бакалавр на 

основі молодшого 
спеціаліста, 2 курс 
(заочна, виключно 

комерція) 

012 Дошкільна освіта 
Дошкільна освіта 
та Логопедія 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,4 

Не більше 
120 

кредитів 
6 

 
11600 

Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,3 

Педагогіка 0,3 

 



Продовження табл. 1.6 

Назва конкурсної 
пропозиції 

Спеціальності ОС бакалавра 

Освітні програми 
Конкурсні предмети та 
фахове випробування 

(вступний іспит) 
k* 

Обмеження 
щодо обсягів 
зарахування 

попереднього 
навчання 

Частка 
ліцензов

аного 
обсягу 

Вартість 
одного року 
навчання, 

грн. 
Код Назва 

Початкова освіта та 
Психологія (практична 
психологія) – бакалавр 

на основі молодшого 
спеціаліста, 2 курс 
(денна, виключно 

комерція) 

013 Початкова освіта 

Початкова освіта 
та Психологія 
(практична 
психологія) 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,4 
Не більше 

120 
кредитів 

24 16530 Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,3 

Педагогіка 0,3 
Початкова освіта та 
Дошкільна освіта – 
бакалавр на основі 

молодшого спеціаліста, 
2 курс (заочна, 

виключно комерція) 

013 Початкова освіта 
Початкова освіта 
та Дошкільна 
освіта 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,4 
Не більше 

120 
кредитів 

40 11360 Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,3 

Педагогіка 0,3 

Спеціальна освіта - 
бакалавр на основі 

молодшого спеціаліста, 
2 курс (денна, 

виключно комерція) 

016.02 
Спеціальна освіта 
(олігофренопедаго

-гіка) 

Спеціальна освіта 
(олігофрено-
педагогіка і 
логопедія)  

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,4 
120 

кредитів з 
тієї самої 

спеціальнос
-ті, або 60 
кредитів 

5 16530 
Будь-який предмет із 

переліку** (ЗНО) 
0,3 

Анатомія та 
фізіологія 

0,3 

Психологія – бакалавр 
на основі молодшого 

спеціаліста, 2 курс 
(денна, виключно 

комерція) 

053 Психологія 
Психологія 
(практична 
психологія) 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,4 

60 
кредитів 

10 18950 Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,3 

Загальна психологія 0,3 

Психологія – бакалавр 
на основі молодшого 

спеціаліста, 2 курс 
(заочна, виключно 

комерція) 

053 Психологія 
Психологія 
(практична 
психологія) 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,4 

60 
кредитів 

5 12260 
Будь-який предмет із 

переліку** (ЗНО) 
0,3 

Загальна психологія 0,3 

 
 



Продовження табл. 1.6 

Назва конкурсної 
пропозиції 

Спеціальності ОС бакалавра 

Освітні програми 
Конкурсні предмети та 
фахове випробування 

(вступний іспит) 
k* 

Обмеження 
щодо обсягів 
зарахування 

попереднього 
навчання 

Частка 
ліцензов

аного 
обсягу 

Вартість 
одного року 
навчання, 

грн. 
Код Назва 

Соціальна робота – 
бакалавр на основі 

молодшого 
спеціаліста, 2 курс 
(денна, виключно 

комерція) 

231 Соціальна робота 
Соціальна робота 
(соціальна 
педагогіка) 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,4 

60 кредитів 5 16040 
Будь-який предмет із 

переліку** (ЗНО) 
0,3 

Педагогіка 0,3 

Соціальна робота – 
бакалавр на основі 

молодшого 
спеціаліста, 2 курс 
(заочна, виключно 

комерція) 

231 Соціальна робота 
Соціальна робота 
(соціальна 
педагогіка) 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,4 

60 кредитів 5 13820 
Будь-який предмет із 

переліку** (ЗНО) 
0,3 

Педагогіка 0,3 

Мистецький факультет 

Середня освіта 
(Образотворче 

мистецтво) – бакалавр 
на основі молодшого 

спеціаліста, 2 курс 
(денна, виключно 

комерція) 

014.12 
Середня освіта 
(Образотворче 

мистецтво) 

Середня освіта 
(Образотворче 
мистецтво) 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

Не більше 
120 

кредитів 
8 19270 

Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,25 

Образотворче 
мистецтво (живопис) 

0,5 

Середня освіта 
(Образотворче 

мистецтво) – бакалавр 
на основі молодшого 

спеціаліста, 2 курс 
(заочна, виключно 

комерція) 

014.12 
Середня освіта 
(Образотворче 

мистецтво) 

Середня освіта 
(Образотворче 
мистецтво) 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

Не більше 
120 

кредитів 
2 13850 

Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,25 

Образотворче 
мистецтво (живопис) 

0,5 

 
 



Продовження табл. 1.6 

Назва конкурсної 
пропозиції 

Спеціальності ОС бакалавра 

Освітні програми 
Конкурсні предмети та 
фахове випробування 

(вступний іспит) 
k* 

Обмеження 
щодо обсягів 
зарахування 

попереднього 
навчання 

Частка 
ліцензов

аного 
обсягу 

Вартість 
одного року 
навчання, 

грн. 
Код Назва 

Середня освіта 

(Музичне мистецтво) – 

бакалавр на основі 

молодшого спеціаліста, 

2 курс (денна, 

виключно комерція) 

014.13 

Середня освіта 

(Музичне 

мистецтво) 

Середня освіта 

(Музичне мистецтво 

та Художня 

культура) 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

Не більше 
120 

кредитів 
20 19990 Будь-який предмет із 

переліку** (ЗНО) 
0,25 

Музичне мистецтво 0,5 

Середня освіта 

(Музичне мистецтво) – 

бакалавр на основі 

молодшого спеціаліста, 

2 курс (заочна, 

виключно комерція) 

014.13 

Середня освіта 

(Музичне 

мистецтво) 

Середня освіта 

(Музичне мистецтво 

та Художня 

культура) 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

Не більше 
120 

кредитів 
10 17280 Будь-який предмет із 

переліку** (ЗНО) 
0,25 

Музичне мистецтво 0,5 

Образотворче 
мистецтво, 

декоративне 
мистецтво, реставрація 

–  бакалавр на основі 
молодшого спеціаліста, 

2 курс (денна, 
виключно комерція) 

023 

Образотворче 
мистецтво, 

декоративне 
мистецтво, 
реставрація 

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

Не більше 
120 

кредитів 

 
10 

 
19280 

Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,25 

Образотворче 
мистецтво (живопис) 

0,5 

Образотворче 
мистецтво, 

декоративне 
мистецтво, реставрація 

–  бакалавр на основі 
молодшого 

спеціаліста,(заочна, 
виключно комерція) 

2 курс (заочна, 
виключно комерція) 

023 

Образотворче 
мистецтво, 

декоративне 
мистецтво, 
реставрація 

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

Не більше 
120 

кредитів 
10 

 
13850 

Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,25 

Образотворче 
мистецтво (живопис) 

0,5 

 
 



Продовження табл. 1.6 

Назва конкурсної 
пропозиції 

Спеціальності ОС бакалавра 

Освітні програми 
Конкурсні предмети та 
фахове випробування 

(вступний іспит) 
k* 

Обмеження 
щодо обсягів 
зарахування 

попереднього 
навчання 

Частка 
ліцензов

аного 
обсягу 

Вартість 
одного року 
навчання, 

грн. 
Код Назва 

Хореографія –  
бакалавр на основі 

молодшого спеціаліста, 
2 курс (денна, 

виключно комерція) 

024 Хореографія Хореографія 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

120 
кредитів з 
тієї самої 

спеціальнос-
ті, або 60 
кредитів 

8 19280 
Будь-який предмет із 

переліку** (ЗНО) 
0,25 

Хореографічне 
мистецтво 

0,5 

Хореографія –  
бакалавр на основі 

молодшого спеціаліста, 
2 курс (заочна, 

виключно комерція) 

024 Хореографія Хореографія 

Українська мова і 
література (ЗНО) 

0,25 

2 14320 
Будь-який предмет із 

переліку** (ЗНО) 
0,25 

Хореографічне 
мистецтво 

0,5 

Факультет фізичного виховання 
Середня освіта 

(Фізична культура) – 
бакалавр на основі 

молодшого спеціаліста, 2 
курс (денна, виключно 

комерція) 

014.11 
Середня освіта 

(Фізична 
культура) 

Середня освіта 
(Фізична культура) 
та методика 
спортивно-масової 
роботи 

Українська мова (ЗНО) 0,3 

Не більше 
120 

кредитів 
6 19500 

Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,25 

Фізична підготовка та 
історія фізичної 

культури 
0,45 

Середня освіта 
(Фізична культура) – 

бакалавр на основі 
молодшого спеціаліста, 2 
курс (заочна, виключно 

 комерція) 

014.11 
Середня освіта 

(Фізична 
культура) 

Середня освіта 
(Фізична культура) 
та методика 
спортивно-масової 
роботи 

Українська мова (ЗНО) 0,3 

Не більше 
120 

кредитів 
2 17780 

Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,25 

Фізична підготовка та 
історія фізичної 

культури 
0,45 

Фізична культура і 
спорт – бакалавр на 

основі молодшого 
спеціаліста, 2 курс 

(заочна, виключно 
комерція) 

017 
Фізична культура і 

спорт 
Фізична культура 
і спорт 

Українська мова (ЗНО) 0,3 120 
кредитів з 
тієї самої 

спеціальнос-
ті, або 60 
кредитів 

2 16800 

Будь-який предмет із 
переліку** (ЗНО) 

0,25 

Основи спортивної та 
професійної діяльності 

тренера-викладача з 
виду спорту 

0,45 

k* – невід’ємні вагові коефіцієнти предметів ЗНО та фахового випробування; ** – історія України, або математика, або іноземна мова, або 
біологія, або фізика, або хімія, або географія 

 


