
 

 

                                                       

 

 

 

 
                                       

 

РОЗКЛАД 
вступних екзаменів для абітурієнтів, що вступають на перший освітній рівень бакалавра, 

магістра (медичного спрямування)  які не проходили тестування в Українському центрі 

оцінювання якості освіти 

(денна форма) 
                                                 

                              I потік                              II потік Додаткова сесія 

      Назва 

спеціальності 

03 серпня 04 серпня 05 серпня 10 серпня 11 серпня 12 серпня 17 серпня 18 серпня 19 серпня 

012 Дошкільна 

освіта 

 

Історія 

України 

Математика 

або Біологія 

Українська 

мова та 

література 

Історія 

України 

Математика 

або Біологія 

Українська 

мова та 

література 

Історія 

України 

Математика 

або Біологія 

Українська 

мова та 

література 

013 Початкова 

освіта 

Математика Історія 

України або 
Біологія 

Українська 

мова та 
література 

Математика Історія 

України або 
Біологія 

Українська 

мова та 
література 

Математика Історія 

України або 
Біологія 

Українська 

мова та 
література 

014 Середня освіта 

(Трудове 

навчання та 

технології) 

Математика Фізика або 

Біологія або 
історія 

України 

Українська 

мова та 
література 

Математика Фізика або 

Біологія або 
історія 

України 

Українська 

мова та 
література 

Математика Фізика або 

Біологія або 
історія 

України 

Українська 

мова та 
література 

014 Середня освіта                            

(Українська мова 

і література) 

Історія 

України 

Іноземна 

мова або 
географія 

Українська 

мова та 
література 

Історія 

України 

Іноземна 

мова або 
географія 

Українська 

мова та 
література 

Історія 

України 

Іноземна 

мова або 
географія 

Українська 

мова та 
література 

014 Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська)) 

Англійська 
мова 

Історія 
України або 

географія 

Українська 
мова та 

література 

Англійська 
мова 

Історія 
України або 

географія 

Українська 
мова та 

література 

Англійська 
мова 

Історія 
України або 

географія 

Українська 
мова та 

література 



014 Середня 

освіта. 

(Мова і література 

китайська)) 

Іноземна 

мова 

Історія 

України або 
географія 

Українська 

мова та 
література 

Іноземна 

мова 

Історія 

України або 
географія 

Українська 

мова та 
література 

Іноземна 

мова 

Історія 

України або 
географія 

Українська 

мова та 
література 

014 Середня освіта  

(Мова і література 

турецька ) 

Іноземна 

мова 

Історія 

України або 
географія 

Українська 

мова та 
література 

Іноземна 

мова 

Історія 

України або 
географія 

Українська 

мова та 
література 

Іноземна 

мова 

Історія 

України або 
географія 

Українська 

мова та 
література 

014 Середня освіта  

(Мова і література 

російська) 

Історія 
України 

Іноземна 
мова або 

географія 

Українська 
мова та 

література 

Історія 
України 

Іноземна 
мова або 

географія 

Українська 
мова та 

література 

Історія 
України 

Іноземна 
мова або 

географія 

Українська 
мова та 

література 

014 Середня освіта 

(Історія) 

Історія 

України 

Іноземна 

мова або 

географія 

Українська 

мова та 

література 

Історія 

України 

Іноземна 

мова або 

географія 

Українська 

мова та 

література 

Історія 

України 

Іноземна 

мова або 

географія 

Українська 

мова та 

література 

014 Середня освіта 

(Хореографія) 

Історія 

України 

Іноземна 

мова або 

математика 

Українська 

мова та 

література 

Історія 

України 

Іноземна 

мова або 

математика 

Українська 

мова та 

література 

Історія 

України 

Іноземна 

мова або 

математика 

Українська 

мова та 

література 

014 Середня освіта                        

(Музичне 

мистецтво) 

Історія 
України 

Іноземна 
мова або 

математика 

Українська 
мова та 

література 

Історія 
України 

Іноземна 
мова або 

математика 

Українська 
мова та 

література 

Історія 
України 

Іноземна 
мова або 

математика 

Українська 
мова та 

література 

014 Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) 

Історія 

України 

Іноземна 

мова або 

біологія 

Українська 

мова та 

література 

Історія 

України 

Іноземна 

мова або 

біологія 

Українська 

мова та 

література 

Історія 

України 

Іноземна 

мова або 

біологія 

Українська 

мова та 

література 

014 Середня освіта 

(Фізична 

культура) 

Біологія Історія 
України або 

географія 

Українська 
мова та 

література 

Біологія Історія 
України або 

географія 

Українська 
мова та 

література 

Біологія Історія 
України або 

географія 

Українська 
мова та 

література 

014 Середня освіта  

(Математика) 

Математика Фізика або 

 іноземна 

мова або 
географія 

Українська 

мова та 

література 

Математика Фізика або 

 іноземна 

мова або 
географія 

Українська 

мова та 

література 

Математика Фізика або 

 іноземна 

мова або 
географія 

Українська 

мова та 

література 

014 Середня освіта  

(Фізика) 

Математика Іноземна 

мова або  

фізика 

Українська 

мова та 

література 

Математика Іноземна 

мова або  

фізика 

Українська 

мова та 

література 

Математика Іноземна 

мова або  

фізика 

Українська 

мова та 

література 

014 Середня освіта 

(Інформатика) 

Математика Фізика або  

Іноземна 

мова або 
географія 

Українська 

мова та 

література 

Математика Фізика або  

Іноземна 

мова або 
географія 

Українська 

мова та 

література 

Математика Фізика або  

Іноземна 

мова або 
географія 

Українська 

мова та 

література 

015 Професійна 

освіта (Дизайн) 

Математика ,фізика або 

хімія або 

Біологія або 
іноземна мова 

Українська 

мова та 

література 

Математика ,фізика або 

хімія або 

Біологія або 
іноземна 

мова 

Українська 

мова та 

література 

Математика ,фізика або 

хімія або 

Біологія або 
іноземна мова 

Українська 

мова та 

література 



016 Спеціальна 

освіта (Логопедія) 

Біологія Історія 

України або 
іноземна мова 

Українська 

мова та 
література 

Біологія Історія 

України або 
іноземна 

мова 

Українська 

мова та 
література 

Біологія Історія 

України або 
іноземна мова 

Українська 

мова та 
література 

   017 Фізична 

культура і спорт 

Творчий 

конкурс 
(Фонтанська 

дорога 4/1) 

Біологія Українська 

мова та 
література 

Творчий 

конкурс 
(Фонтанська 

дорога 4/1) 

Біологія Українська 

мова та 
література 

Творчий 

конкурс 
(Фонтанська 

дорога 4/1) 

Біологія Українська 

мова та 
література 

023 Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

Творчий 
конкурс 

(Старопортоф

ранківська 

2/4) 

Історія 
України або 

хімія 

Українська 
мова та 

література 

Творчий 
конкурс 

(Старопорто

франківська 

2/4) 

Історія 
України або 

хімія 

Українська 
мова та 

література 

Творчий 
конкурс 

(Старопортоф

ранківська 

2/4) 

Історія 
України або 

хімія 

Українська 
мова та 

література 

024 Хореографія 

Творчий 

конкурс 

(Фонтанська 

дорога 4/1) 

Історія 

України або 

біологія 

Українська 

мова та 

література 

Творчий 

конкурс 

(Фонтанська 

дорога 4/1) 

Історія 

України або 

біологія 

Українська 

мова та 

література 

Творчий 

конкурс 

(Фонтанська 

дорога 4/1) 

Історія 

України або 

біологія 

Українська 

мова та 

література 

025 Музичне 

мистецтво 

Творчий 

конкурс 

(Фонтанська 
дорога 4/1) 

Історія 

України або 

математика 

Українська 

мова та 

література 

Творчий 

конкурс 

(Фонтанська 
дорога 4/1) 

Історія 

України або 

математика 

Українська 

мова та 

література 

Творчий 

конкурс 

(Фонтанська 
дорога 4/1) 

Історія 

України або 

математика 

Українська 

мова та 

література 

028 Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

Математика Географія або  

іноземна мова 

Українська 

мова та 

література 

Математика Географія 

або  

іноземна 
мова 

Українська 

мова та 

література 

Математика Географія або  

іноземна мова 

Українська 

мова та 

література 

033Філософія 

Історія 

України 

Математика 

або  

іноземна мова 

Українська 

мова та 

література 

Історія 

України 

Математика 

або  

іноземна 
мова 

Українська 

мова та 

література 

Історія 

України 

Математика 

або  

іноземна мова 

Українська 

мова та 

література 

034 Культурологія 
Історія 

України 

Іноземна 

мова або 
географія 

Українська 

мова та 
література 

Історія 

України 

Іноземна 

мова або 
географія 

Українська 

мова та 
література 

Історія 

України 

Іноземна 

мова або 
географія 

Українська 

мова та 
література 

035 Філологія 

(Переклад з 

китайської, 

англійської 

українською) 

Англійська 

мова 

Історія 

України або 

географія 

Українська 

мова та 

література 

Англійська 

мова 

Історія 

України або 

географія 

Українська 

мова та 

література 

Англійська 

мова 

Історія 

України або 

географія 

Українська 

мова та 

література 

052 Політологія 

Історія 
України 

Математика 
або 

 іноземна 

мова 

Українська 
мова та 

література 

Історія 
України 

Математика 
або 

 іноземна 

мова 

Українська 
мова та 

література 

Історія 
України 

Математика 
або 

 іноземна 

мова 

Українська 
мова та 

література 



 

 

                                                    Початок екзаменів – 9.00 

 

Відповідальний секретар 
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053 Психологія 
Математика Біологія або 

 іноземна 
мова 

Українська 

мова та 
література 

Математика Біологія або 

 іноземна 
мова 

Українська 

мова та 
література 

Математика Біологія або 

 іноземна 
мова 

Українська 

мова та 
література 

081 Право 

Історія 

України 

Математика 

або  

іноземна мова 

Українська 

мова та 

література 

Історія 

України 

Математика 

або  

іноземна 
мова 

Українська 

мова та 

література 

Історія 

України 

Математика 

або  

іноземна мова 

Українська 

мова та 

література 

 

222 Медицина     

ОС «Магістр» 

 

Фізика або 
математика 

 

Біологія або                  
хімія 

 

Українська 
мова та 

література 

 

Фізика або 
математика 

 

Біологія або                  
хімія 

 

Українська 
мова та 

література 

 

Фізика або 
математика 

 

Біологія або                  
хімія 

 

Українська 
мова та 

література 

231 Соціальна 

робота 

Історія 

України 

Математика 

або  
іноземна мова 

Українська 

мова та 
література 

Історія 

України 

Математика 

або  
іноземна 

мова 

Українська 

мова та 
література 

Історія 

України 

Математика 

або  
іноземна мова 

Українська 

мова та 
література 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Математика Історія 

України або 
іноземна мова 

Українська 

мова та 
література 

Математика Історія 

України або 
іноземна 

мова 

Українська 

мова та 
література 

Математика Історія 

України або 
іноземна мова 

Українська 

мова та 
література 


