
Додаток 4 
до Правил прийому на навчання до 

Миколаївського національного університету 

імені В.О. Сухомлинського в 2018 році  

(підпункт 2 пункту 6 розділу І) 
 

ПЕРЕЛІК  
конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, 

фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті 

(фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти 

 

 1. Творчі заліки проводяться з спеціальностей (предметних 

спеціальностей):      

Шифр  Галузь знань Код  Найменування спеціальності 
галузі    спеціальності    

01  Освіта/Педагогіка 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
      

    014.13 
Середня освіта (Музичне 
мистецтво) 

 
2. Перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей (предметних 

спеціальностей, спеціалізацій) та галузей знань – українська мова та література. 

3. Інформація  про  другий  та  третій  конкурсні  предмети  наведена  в  
таблиці: 

Ши

фр  Код  Конкурсні предмети 

галу
зі Галузь знань спеціал Назва спеціальності Другий Третій 

  ьності  предмет предмет 

01 Освіта/ 012 Дошкільна освіта історія математика 
 Педагогіка   України або біологія 

  013 Початкова освіта математика історія 
     України або 

     біологія 

  014 Середня освіта (за   

   предметними   

   спеціалізаціями)   

  014.01 Середня освіта історія іноземна мова 
   (Українська мова і України або географія 

   література)   

  014.02 Середня освіта (Мова і 
іноземна 
мова історія 

   

література (із 

зазначенням  України або 

   мови))  географія  
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  014.03 
Середня освіта 
(Історія) історія іноземна мова 

    України або географія 

  014.04 Середня освіта математика фізика або 
   (Математика)  іноземна мова 

  014.05 
Середня освіта 
(Біологія біологія хімія або 

   та здоров’я людини)  математика 

  014.06 Середня освіта (Хімія) хімія біологія або 
     математика 

  014.08 
Середня освіта 
(Фізика) фізика математика 

     або іноземна 

     мова 

  014.11 
Середня освіта 
(Фізична біологія історія 

   культура)  України або 

     

Географія 

 

  014.13 
Середня освіта 
(Музичне історія іноземна мова 

   мистецтво) України або 

     Математика 

  014.15 Середня освіта біологія географія або 
   (Природничі науки)  фізика, або 

     Хімія  

  
016 Спеціальна освіта біологія 

Історія 
України або 
Іноземна мова 

     України або 

  017 
Фізична культура і 
спорт біологія творчий 

     Конкурс 
03 Гуманітарні 032 Історія та археологія історія географія або 

 науки   України іноземна мова 

  035 Філологія 
іноземна 
мова історія 

     України або 

     Географія 

05 
Соціальні 
та 051 Економіка математика іноземна мова 

 поведінкові    або географія 

 науки 052 Політологія історія математика 
    України або іноземна 

     мова 

  053 Психологія біологія математика 



     або іноземна 

     мова 
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07 Управління 071 Облік і оподаткування математика іноземна мова 

 та    або географія 

 
адмініструв
а 072 Фінанси, банківська математика іноземна мова 

 ння  справа та страхування  або географія 

  073 Менеджмент математика іноземна мова 
     або географія 
09 Біологія 091 Біологія біологія хімія або 

     іноземна мова 
10 Природничі 105 Прикладна фізика та фізика математика 

 науки  наноматеріали  або іноземна 

     мова 

11 Математика 113 Прикладна математика математика фізика або 

 

та 

статистика    іноземна мова 

12 
Інформацій
н 122 Комп’ютерні науки математика фізика або 

 і технології    іноземна мова 

  123 Комп’ютерна інженерія математика фізика або 
     іноземна мова 

  126 
Інформаційні системи 
та математика фізика або 

   технології  іноземна мова 
23 Соціальна 231 Соціальна робота історія іноземна мова 

 робота   України або 

     математика 

29 Міжнародні 292 Міжнародні економічні 
іноземна 
мова географія або 

 відносини  відносини  математика 

 


