Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання
(вступних екзаменів, творчих конкурсів) для вступників за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти,
які претендують на участь у конкурсі на місця державного замовлення
та у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичнихз осіб

Мінімальний загальний конкурсний бал для участі у конкурсі на місця державного замовлення – не нижче 125,000
У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років
Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 100 балів.

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

014
Середня освіта

017
Фізична культура і спорт

Спеціалізація

фізична культура

- менеджмент у спортивній
діяльності
(денна форма здобуття
освіти);
- кіберспорт (eSports)
(денна форма здобуття
освіти);
- фітнес та рекреація;
- фізичне виховання в
освітній і виробничій
сферах;
- фізкультурно-спортивна
реабілітація (заочна форма
здобуття освіти)

Перелік конкурсних
предметів (вступних
іспитів, творчих
конкурсів)

Вага предметів
сертифікату
ЗНО

1. Українська мова

0,35

2. Біологія

0,3

Вага атестату
про
повну загальну
середню освіту

Мінімальна
кількість балів для
допуску до участі у
конкурсі

100
0,1

100

3. Історія України або
математика, або іноземна
мова, або
географія, або фізика, або
хімія

0,25

1. Українська мова

0,3

100

2. Біологія

0,35

100

100
100

0,1
3. Творчий конкурс
(конкурс фізичних
здібностей)

0,25

100

017
Фізична культура і спорт

227
Фізична терапія, ерготерапія

229
Громадське здоров’я

024
Хореографія

242
Туризм

тренерська діяльність в
обраному виді спорту

фізична терапія,
ерготерапія

громадське здоров’я

хореографія

туризм

1. Українська мова

0,3

2. Біологія
3. Творчий конкурс
(обраний вид спорту)

0,35

100

0,25

100

1. Українська мова

0,25

2. Математика
3. Фізика або біологія, або
хімія

0,4

1. Українська мова
2. Математика
3. Фізика або біологія, або
хімія
1. Українська мова і
література
2. Історія України або
біологія
3. Творчий конкурс
1. Українська мова і
література
2. Іноземна мова
3. Історія України або
математика, або біологія,
або географія, або фізика,
або хімія

0,1

0,1

0,25

100
100
100
100

0,25
0,25
0,4
0,25

100

0,1

0,05

100
100
100
100
100

0,25

100

0,45

100

0,3
0,35
0,25

100
0,1

100
100
100

Примітка: замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови і літератури.

