
Шановні вчителі та учні! 

 

Дозвольте від імені Факультету морського права Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова сповістити Вас, що 

Міністерство освіти та науки України оприлюднило наказ № 1274 «Про 

затвердження нових Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти 

в 2021 році»  від 15 жовтня 2020 року.  

Даний Документ містить низку новацій, які відрізнятимуть вступну 

кампанію 2021 року від попередньої.  

Зокрема, як і минулих роках, у 2021 р. вступникам на спеціальності 

«Стоматологія», «Медицина» та «Педіатрія» для участі у конкурсі буде 

необхідно мати щонайменше 150 балів із другого та третього конкурсних 

предметів. Однак ця вимога не буде поширюватися на тих вступників, чий 

конкурсний бал буде вище 175. 

Обов’язковими для вступу на медичні спеціальності предметами ЗНО буде 

українська мова та математика, а третім предметом вступник зможе обирати 

біологію, хімію або фізику. 

Для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального 

спрямування обов’язковим залишиться ЗНО з української мови та літератури, 

вступники ж на інші спеціальності зможуть скористатися правом проходити 

тестування лише з української мови. 

Сертифікати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 років можна 

буде використовувати для вступу на всі спеціальності. 

Також наступного року для більшості спеціальностей значно розширений 

перелік предметів ЗНО, які можуть використовуватись як третій конкурсний 

предмет. 

Встановлено обмеження кількості заяв, які вступник зможе подати на 

небюджетні конкурсні пропозиції (контракт) – загалом не більш ніж 30 заяв. 

Зазначимо, Наказом Міністерства освіти і науки України № 945 від 9 

липня 2019 року урегулювано проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання 2021 року. Відповідно до наказу кожен зареєстрований учасник має 

право пройти тести щонайбільше з п’яти навчальних предметів. Загалом 

зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з дванадцяти навчальних 

предметів: Українська мова; Українська мова і література; Історія України; 

Математика; Біологія; Географія; Фізика; Хімія; Англійська мова; Іспанська 

мова; Німецька мова; Французька мова.  

Всі програми ЗНО поточного року вже оприлюднені на сайті Центру 

оцінювання якості освіти в розділі « Підготовка до ЗНО». 

 Згідно Умов прийому вступна кампанія розпочнеться у липні 2021 року. 

https://vstup.osvita.ua/
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КАЛЕНДАР ЗНО – 2021 

Подання реєстраційних документів для участі в ЗНО 01 лютого – 05 березня 

2021 

Реєстрація закладами освіти учнів (слухачів, студентів) для 

проходження ДПА у формі ЗНО 

01 лютого – 01 березня 

2021 

Внесення змін до реєстраційних даних 01 лютого – 05 березня 

2021 

Розміщення на інформаційних сторінках учасників ЗНО 

запрошень–перепусток для участі в ЗНО 

до 30 квітня 2021 

Предмет Основна сесія Додаткова сесія 

Хімія 21 травня 2021  

 

 

 

 

 

Проведення 

додаткової сесії 

відбудеться з 29 

червня по 16 липня 

2021 року (за окремим 

графіком). Результати 

додаткової сесії буде 

оголошено до 23 липня 

2021 року 

Іспанська, 

німецька, 

французька мови 

24 травня 2021 

Англійська мова 25 травня 2021 

Математика 28 травня 2021 

Українська мова 

Українська мова і 

література 

01 червня 2021 

Історія України 04 червня 2021 

Фізика 07 червня 2021 

Біологія 10 червня 2021 

Географія 15 червня 2021 

Оголошення 

результатів 
з хімії до 04 червня 2021;  

з іноземних мов до 18 червня 2021; 

з математики та фізики до 22 червня 2021; 

з української мови, української мови і 

літератури, історії України та біології  

до 25 червня 2021; 

з географії до 30 червня 2021. 

 



Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та 

ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти 

Найменування галузі 

знань (напряму) 

Напрям підготовки 

(спеціальність) 

Перший 

предмет 

Другий 

предмет на 

вибір 

Третій предмет 

на вибір 

ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА 

Дошкільна освіта 

українська 

мова і 

література 

історія України 

математика / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Початкова освіта 

українська 

мова і 

література 

математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Середня освіта (за 

предметними спеціалізація 

ми) 

      

Середня освіта (Українська 

мова і література) 

українська 

мова і 

література 

історія України 

математика / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Середня освіта (Мова і 

література (із зазначенням 

мови)) 

українська 

мова і 

література 

іноземна мова 

історія України / 

математика / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Середня освіта (Історія) 

українська 

мова і 

література 

історія України 

математика / 

іноземна мова/ 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Середня освіта (Математика) 
українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) 

українська 

мова 
біологія 

історія України / 

математика / 

іноземна мова / 

географія / 

фізика / хімія 

Середня освіта (Хімія) 
українська 

мова 
хімія 

історія України / 

математика / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика 

Середня освіта (Географія) 

українська 

мова і 

література 

географія 

історія України / 

математика / 

іноземна мова / 

біологія / фізика / 

хімія 

Середня освіта (Фізика) 
українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Середня освіта (Інформатика) 
українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 
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Найменування галузі 

знань (напряму) 

Напрям підготовки 

(спеціальність) 

Перший 

предмет 

Другий 

предмет на 

вибір 

Третій предмет 

на вибір 

фізика / хімія 

Середня освіта (Фізична 

культура) 

українська 

мова 
біологія 

історія України / 

математика / 

іноземна мова / 

географія / 

фізика / хімія 

Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) 

українська 

мова і 

література 

історія України 

математика / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

українська 

мова і 

література 

історія України 

математика / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Середня освіта (Природничі 

науки) 

українська 

мова 
біологія 

історія України / 

математика / 

іноземна мова / 

географія / 

фізика / хімія 

Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Спеціальна освіта 

українська 

мова і 

література 

біологія 

історія України / 

математика / 

іноземна мова / 

географія / 

фізика / хімія 

Фізична культура і спорт 

українська 

мова 
біологія творчий конкурс 

КУЛЬТУРА І 

МИСТЕЦТВО 

Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво 

українська 

мова і 

література 

історія України / 

фізика 
творчий конкурс 

Дизайн (за спеціалізаціями « 

Графічний дизайн» , « Дизайн 

одягу (взуття)» , « Дизайн 

середовища» , « Промисловий 

дизайн» ) 

українська 

мова і 

література 

математика творчий конкурс 

Дизайн (крім спеціалізацій « 

Графічний дизайн» , « Дизайн 

одягу (взуття)» , « Дизайн 

середовища» , « Промисловий 

дизайн» ) 

українська 

мова і 

література 

математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

українська 

мова і 

література 

історія України / 

хімія 
творчий конкурс 

Хореографія 

українська 

мова і 

література 

історія України / 

біологія 
творчий конкурс 

Музичне мистецтво 

українська 

мова і 

література 

історія України / 

математика / 

іноземна мова 

творчий конкурс 

Сценічне мистецтво 

українська 

мова і 

література 

історія України / 

іноземна мова 
творчий конкурс 

Музеєзнавство, 

пам’яткознавство 

українська 

мова і 

література 

історія України 

математика / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Менеджмент соціокультурної 

діяльності 

українська 

мова і 

література 

математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 
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Найменування галузі 

знань (напряму) 

Напрям підготовки 

(спеціальність) 

Перший 

предмет 

Другий 

предмет на 

вибір 

Третій предмет 

на вибір 

фізика / хімія 

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

українська 

мова і 

література 

історія України 

математика / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 

Релігієзнавство 

українська 

мова і 

література 

історія України 

математика / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Історія та археологія 

українська 

мова і 

література 

історія України 

математика / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Філософія 

українська 

мова і 

література 

історія України 

математика / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Культурологія 

українська 

мова і 

література 

історія України 

математика / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Філологія 

українська 

мова і 

література 

іноземна мова 

історія України / 

математика / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

СОЦІАЛЬНІ ТА 

ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ 

Економіка 

українська 

мова і 

література 

математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Політологія 

українська 

мова і 

література 

історія України 

математика / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Психологія 

українська 

мова і 

література 

математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Соціологія 

українська 

мова і 

література 

математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

ЖУРНАЛІСТИКА Журналістика 

українська 

мова і 

література 

історія України 

математика / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

Облік та оподаткування 

українська 

мова і 

література 

математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

українська 

мова і 

література 

математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Менеджмент 

українська 

мова і 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 
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Найменування галузі 

знань (напряму) 

Напрям підготовки 

(спеціальність) 

Перший 

предмет 

Другий 

предмет на 

вибір 

Третій предмет 

на вибір 

література біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Маркетинг 

українська 

мова і 

література 

математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

українська 

мова і 

література 

математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

ПРАВО Право 

українська 

мова і 

література 

історія України 
математика / 

іноземна мова 

БІОЛОГІЯ Біологія 

українська 

мова 
біологія 

історія України / 

математика / 

іноземна мова / 

географія / 

фізика / хімія 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

Екологія 

українська 

мова 
біологія 

історія України / 

математика / 

іноземна мова / 

географія / 

фізика / хімія 

Хімія 

українська 

мова 
хімія 

історія України / 

математика / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика 

Науки про Землю 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Фізика та астрономія 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Прикладна фізика та 

наноматеріали 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Географія 

українська 

мова 
географія 

історія України / 

математика / 

іноземна мова / 

біологія / фізика / 

хімія 

МАТЕМАТИКА ТА 

СТАТИСТИКА 

Математика 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Статистика 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Прикладна математика 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

ІНФОРМАЦІЙНІ Інженерія програмного українська математика історія України / 
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Найменування галузі 

знань (напряму) 

Напрям підготовки 

(спеціальність) 

Перший 

предмет 

Другий 

предмет на 

вибір 

Третій предмет 

на вибір 

ТЕХНОЛОГІЇ забезпечення мова іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Комп’ютерні науки 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Комп’ютерна інженерія 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Системний аналіз 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Кібербезпека 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Інформаційні системи та 

технології 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ 

Прикладна механіка 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Матеріалознавство 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Галузеве машинобудування 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Авіаційна та ракетно-космічна 

техніка 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Суднобудування 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Металургія 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

ЕЛЕКТРИЧНА 

ІНЖЕНЕРІЯ 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Енергетичне 

машинобудування 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 
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Найменування галузі 

знань (напряму) 

Напрям підготовки 

(спеціальність) 

Перший 

предмет 

Другий 

предмет на 

вибір 

Третій предмет 

на вибір 

фізика / хімія 

Атомна енергетика 

українська 

мова 
математика фізика / хімія 

Теплоенергетика 

українська 

мова 
математика фізика / хімія 

Гідроенергетика 

українська 

мова 
математика фізика / хімія 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА 

ПРИЛАДО- БУДУВАННЯ 

Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Мікро- і наносистемна техніка 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

ХІМІЧНА ТА 

БІОІНЖЕНЕРІЯ 

Хімічні технології та 

інженерія 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Біотехнології та біоінженерія 

українська 

мова 
біологія 

історія України / 

математика / 

іноземна мова / 

географія / 

фізика / хімія 

Біомедична інженерія 

українська 

мова 
біологія 

історія України / 

математика / 

іноземна мова / 

географія / 

фізика / хімія 

ЕЛЕКТРОНІКА ТА 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

Електроніка 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Телекомунікації та 

радіотехніка 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Авіоніка 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

ВИРОБНИЦТВО ТА 

ТЕХНОЛОГІЇ 

Харчові технології 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Технології легкої 

промисловості 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Технології захисту 

навколишнього середовища 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 
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Найменування галузі 

знань (напряму) 

Напрям підготовки 

(спеціальність) 

Перший 

предмет 

Другий 

предмет на 

вибір 

Третій предмет 

на вибір 

Гірництво 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Нафтогазова інженерія та 

технології 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Видавництво та поліграфія 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Деревообробні та меблеві 

технології 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

АРХІТЕКТУРА ТА 

БУДІВНИЦТВО 

Архітектура та 

містобудування 

українська 

мова і 

література 

математика творчий конкурс 

Будівництво та цивільна 

інженерія 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Геодезія та землеустрій 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні 

технології 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

АГРАРНІ НАУКИ ТА 

ПРОДОВОЛЬСТВО 

Агрономія 

українська 

мова 
біологія 

історія України / 

математика / 

іноземна мова / 

географія / 

фізика / хімія 

Захист та карантин рослин 

українська 

мова 
біологія 

історія України / 

математика / 

іноземна мова / 

географія / 

фізика / хімія 

Садівництво та 

виноградарство 

українська 

мова 
біологія 

історія України / 

математика / 

іноземна мова / 

географія / 

фізика / хімія 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

українська 

мова 
біологія 

історія України / 

математика / 

іноземна мова / 

географія / 

фізика / хімія 

Лісове господарство 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Садово-паркове господарство 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-205-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-65-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-65-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-44-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-1244-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-1244-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-236-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-236-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-235-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-235-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-43-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-1245-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-1245-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-1245-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-199-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-203-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-248-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-248-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-200-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-200-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-200-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-59-0.html
https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-201-0.html


Найменування галузі 

знань (напряму) 

Напрям підготовки 

(спеціальність) 

Перший 

предмет 

Другий 

предмет на 

вибір 

Третій предмет 

на вибір 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

українська 

мова 
біологія 

історія України / 

математика / 

іноземна мова / 

географія / 

фізика / хімія 

Агроінженерія 

українська 

мова 
математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

ВЕТЕРИНАРНА 

МЕДИЦИНА 

Ветеринарна медицина 

українська 

мова 

біологія / 

математика 
хімія / фізика 

Ветеринарна гігієна, санітарія 

та експертиза 

українська 

мова 

біологія / 

математика 
хімія / фізика 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Стоматологія 

українська 

мова 
математика 

фізика / біологія / 

хімія 

Медицина 

українська 

мова 
математика 

фізика / біологія / 

хімія 

Медсестринство 

українська 

мова 
математика 

фізика / біологія / 

хімія 

Технології медичної 

діагностики та лікування 

українська 

мова 
математика 

фізика / біологія / 

хімія 

Медична психологія 

українська 

мова 
математика 

фізика / біологія / 

хімія 

Фармація, промислова 

фармація 

українська 

мова 
математика 

фізика / біологія / 

хімія 

Фізична терапія, ерготерапія 

українська 

мова 
математика 

фізика / біологія / 

хімія 

Педіатрія 

українська 

мова 
математика 

фізика / біологія / 

хімія 

Громадське здоров’я 

українська 

мова 
математика 

фізика / біологія / 

хімія 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА 

Соціальна робота 

українська 

мова і 

література 

історія України 

математика / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Соціальне забезпечення 

українська 

мова і 

література 

історія України 

математика / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

СФЕРА 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Готельно-ресторанна справа 

українська 

мова і 

література 

іноземна мова 

історія України / 

математика / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Туризм 

українська 

мова і 

література 

іноземна мова 

історія України / 

математика / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

ВОЄННІ НАУКИ, 

НАЦІОНАЛЬНА 

БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА 

ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 

Державна безпека 

українська 

мова 

визначаються 

відповідними 

державними 

замовниками за 

погодженням з 

МОН 

визначаються 

відповідними 

державними 

замовниками за 

погодженням з 

МОН 

Безпека державного кордону 

українська 

мова 

визначаються 

відповідними 

державними 

замовниками за 

погодженням з 

МОН 

визначаються 

відповідними 

державними 

замовниками за 

погодженням з 

МОН 

Військове управління (за 

видами збройних сил) 

українська 

мова 

визначаються 

відповідними 

визначаються 

відповідними 
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Найменування галузі 

знань (напряму) 

Напрям підготовки 

(спеціальність) 

Перший 

предмет 

Другий 

предмет на 

вибір 

Третій предмет 

на вибір 

державними 

замовниками за 

погодженням з 

МОН 

державними 

замовниками за 

погодженням з 

МОН 

Забезпечення військ (сил) 

українська 

мова 

визначаються 

відповідними 

державними 

замовниками за 

погодженням з 

МОН 

визначаються 

відповідними 

державними 

замовниками за 

погодженням з 

МОН 

Озброєння та військова 

техніка (крім вищих 

військових навчальних 

закладів (закладів вищої 

освіти із специфічними 

умовами навчання), 

військових навчальних 

підрозділів закладів вищої 

освіти 

українська 

мова 
математика 

фізика / іноземна 

мова 

Озброєння та військова 

техніка (для вищих 

військових навчальних 

закладів (закладів вищої 

освіти із специфічними 

умовами навчання), 

військових навчальних 

підрозділів закладів вищої 

освіти 

українська 

мова 

визначаються 

відповідними 

державними 

замовниками за 

погодженням з 

МОН 

визначаються 

відповідними 

державними 

замовниками за 

погодженням з 

МОН 

Національна безпека (за 

окремими сферами 

забезпечення і видами 

діяльності) 

українська 

мова 

визначаються 

відповідними 

державними 

замовниками за 

погодженням з 

МОН 

визначаються 

відповідними 

державними 

замовниками за 

погодженням з 

МОН 

ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА 

Пожежна безпека 

українська 

мова 
математика фізика / біологія 

Пожежна безпека (для вищих 

військових навчальних 

закладів (закладів вищої 

освіти із специфічними 

умовами навчання), 

військових навчальних 

підрозділів закладів вищої 

освіти) 

українська 

мова 
математика творчий конкурс 

Правоохоронна діяльність 

(для вищих військових 

навчальних закладів (закладів 

вищої освіти із специфічними 

умовами навчання), 

військових навчальних 

підрозділів закладів вищої 

освіти) 

українська 

мова 
історія України творчий конкурс 

Цивільна безпека 

українська 

мова 
математика 

фізика / іноземна 

мова 

ТРАНСПОРТ 

Річковий та морський 

транспорт 

українська 

мова 
математика 

фізика / іноземна 

мова 

Авіаційний транспорт 

українська 

мова 
математика 

фізика / іноземна 

мова 

Залізничний транспорт 

українська 

мова 
математика 

фізика / іноземна 

мова 

Автомобільний транспорт 

українська 

мова 
математика 

фізика / іноземна 

мова 

Транспортні технології (за 

видами) 

українська 

мова 
математика 

фізика / іноземна 

мова 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 

ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

Публічне управління та 

адміністрування 

українська 

мова і 

література 

математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 
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Найменування галузі 

знань (напряму) 

Напрям підготовки 

(спеціальність) 

Перший 

предмет 

Другий 

предмет на 

вибір 

Третій предмет 

на вибір 

фізика / хімія 

МІЖНАРОДНІ 

ВІДНОСИНИ 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

українська 

мова і 

література 

іноземна мова 

історія України / 

математика / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Міжнародні економічні 

відносини 

українська 

мова і 

література 

математика 

історія України / 

іноземна мова / 

біологія / 

географія / 

фізика / хімія 

Міжнародне право 

українська 

мова і 

література 

іноземна мова 
історія України / 

математика 

 

Заклади вищої освіти можуть передбачити обов'язкове складання творчих 

заліків із наступних спеціальностей (предметних спеціальностей): «Освітні, 

педагогічні науки» , «Дошкільна освіта» , «Початкова освіта», « Середня освіта 

(за предметними спеціальностями)», «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» , 

«Спеціальна освіта», «Фізична культура і спорт», «Дизайн (крім спеціалізацій 

для яких передбачено проведення творчого конкурсу)» . 

У разі виникнення запитань або необхідності отримання додаткової 

інформації Ви можете звертатися до відповідальних осіб Факультету морського 

права приймальної комісії НУК імені адмірала Макарова за тел.: 093-730-97-09 

– Козирєва Ірина Олексіївна та 063-857 -59-49 – Сікорський Олександр 

Петрович, а також в месcенджері «Telegram» – група «Абітурієнт факультет 

Морського права» за посиланням – https://t.me/Entrant2021FML або в 

месcенджері «Viber» – група «Абітурієнт факультет Морського права» за 

посиланням – 

https://invite.viber.com/?g=Y8fzGEEsa0yIkM8CjHM51rWettEWmuOk" 

Сподіваємося на подальшу співпрацю! 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=826456418196360&id=30151504

0690503 
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