
ВИТЯГ З ПЕРЕЛІКУ КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ 
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного 

спрямувань) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти. 
відповідно до додатку № 4 
Умов прийому до вищих навчальних закладів 

Шифр 
галузі 

Галузь знань Код та назва 
спеціальності 

2018 2019 
Конкурсні предмети Конкурсні предмети 

Другий предмет Третій предмет Другий предмет Третій предмет 

01 Освіта/ 
Педагогіка 

014.08 
Середня освіта (Фізика) 

фізика математика або 
іноземна мова 

математика фізика або іноземна 
мова 

015.15 
Професійна освіта 
(Охорона праці) 

 
математика 

 
фізика або іноземна 

мова 

 
математика 

 
фізика або біологія 

02 Культура і 
мистецтво 

021 
Аудіовізуальне мистецтво 
та виробництво 

 
історія України 

 
творчий конкурс 

 
історія України або 

фізика 

 
творчий конкурс 

022  
Дизайн (за спеціалізаціями 
"Графічний дизайн", 
"Дизайн одягу (взуття)", 
"Дизайн середовища", 
"Промисловий дизайн") 

 
 

історія України 

 
 

творчий конкурс 

 
 

історія України або 
фізика 

 
 

творчий конкурс 

022 
Дизайн (крім спеціалізацій 
"Графічний дизайн", 
"Дизайн одягу (взуття)", 
"Дизайн середовища", 
"Промисловий дизайн") 

 
 

історія України 

 
 

математика або 
іноземна мова 

 
 

історія України або 
фізика 

 
 

математика або 
іноземна мова 

028 
Менеджмент 
соціокультурної діяльності 

 
історія України 

 
математика або 

іноземна мова 

 
математика 

 
географія або іноземна 

мова 
05 Соціальні та 

поведінкові 
науки 

53 
Психологія 

 
біологія 

 
математика або 

іноземна мова 

 
математика 

 
біологія або іноземна 

мова 
10 Природничі 

науки 
102 
Хімія 

хімія математика або 
фізика 

хімія математика або 
іноземна мова 

    104 
Фізика та астрономія 

фізика математика або 
іноземна мова 

математика фізика або іноземна 
мова 



    105 
Прикладна фізика та 
наноматеріали 

 
фізика 

 
математика або 

іноземна мова 

 
математика 

 
фізика або іноземна 

мова 
    106 

Географія 
географія математика або 

історія України 
географія математика або 

іноземна мова 
18 Виробництво та 

технології 
182 
Технології легкої 
промисловості 

 
математика 

 
фізика або хімія 

 
математика 

 
фізика або хімія, або 

біологія 
20 Аграрні науки 

та 
продовольство 

208 
Агроінженерія 

 
математика 

 
фізика або іноземна 

мова 

 
математика 

 
фізика або географія 

22 Охорона 
здоров'я 

221 
Стоматологія 

біологія хімія або 
математика 

біологія або хімія фізика або математика 

222 
Медицина 

біологія хімія або 
математика 

біологія або хімія фізика або математика 

223 
Медсестринство 

біологія хімія або 
математика 

біологія або хімія фізика або математика 

224 
Технології медичної 
діагностики та лікування 

біологія фізика або іноземна 
мова 

біологія або хімія фізика або математика 

225 
Медична психологія 

біологія хімія або 
математика 

біологія або хімія фізика або математика 

226 
Фармація, промислова 
фармація 

біологія хімія або іноземна 
мова 

біологія або хімія фізика або 
математика 

227 
Фізична терапія, 
ерготерапія 

біологія фізика або іноземна 
мова 

біологія або хімія фізика або математика 

228 
Педіатрія 

біологія хімія або 
математика 

біологія або хімія фізика або математика 

229 
Громадське здоров'я 

біологія математика або 
іноземна мова 

біологія або хімія фізика або 
математика 

26 Цивільна 
безпека 

263 
Цивільна безпека 

математика фізика або біологія математика фізика або іноземна 
мова 

 


