ПЕРЕЛІК
КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ
ДЛЯ ВСТУПУ НА ПЕРШИЙ
КУРС У 2018 РОЦІ !!!
Міністерством освіти і науки
України

оприлюднені

Умовами

прийому до вищих навчальних закладів
України у 2018 році.
Відповідно до Умов прийому визначено перелік конкурсних предметів для
вступу на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти
ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього
ступеня бакалавра на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції
на основі повної загальної середньої освіти
Конкурсні предмети
Назва спеціальності
Дошкільна освіта

Другий
Третій предмет
предмет
історія України математика/біологія

Початкова освіта

математика

історія України/біологія

Середня освіта (Музичне мистецтво) історія України іноземна мова/математика
Музичне мистецтво

історія України творчий конкурс

Середня освіта (Мова і література іноземна мова
(Англійська

мова

та

історія України/географія

зарубіжна

література ))
Інформаційна, бібліотечна та архівна історія України математика/іноземна мова
справа
Психологія
Технології

біологія
легкої

(Проектування

промисловості математика
взуття

та

математика/іноземна мова
фізика/хімія

галантерейних виробів)
Технології

легкої

(Конструювання

промисловості математика
та

фізика/хімія

технології

швейних виробів)
Професійна

освіта

(Технологія математика

біологія/хімія

виробів легкої промисловості)
Галузеве машинобудування

математика

Професійна освіта (Дизайн)
Облік і оподаткування

визначається вузом
математика

Професійна освіта (Економіка )
Фінанси, банківська справа та

фізика/іноземна мова
іноземна мова/географія
визначається вузом

математика

іноземна мова/географія

Менеджмент

математика

іноземна мова/географія

Маркетинг

математика

іноземна мова/географія

Музеєзнавство, пам’яткозавство

історія України іноземна мова/географія

Географія

географія

математика/історія України

Готельно-ресторанна справа

іноземна мова

географія/математика

Туризм

іноземна мова

географія/математика

страхування

* Перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей – українська мова та література.
Також інформуємо вступників, що у 2018 році для вступу на перший курс
приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 і 2018
років, крім сертифікату з іноземної мови. Сертифікат зовнішнього незалежного
оцінювання з іноземної мови (англійської, французької, німецької або іспанської)
приймається лише 2018 року.
Просимо вступників до Мукачівського державного університету звернути
увагу на перелік конкурсних предметів для вступу, свідомо і обґрунтовано підійти
до вибору предметів ЗНО необхідних для конкурсного відбору та вчасно
зареєструватись для проходження ЗНО.

