
ОС БАКАЛАВР 

перелік конкурсних предметів 
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Перелік конкурсних 

предметів 

(вступних екзаменів,  

творчих конкурсів) 

Освітня програма 

(код в ЄДЕБО / Назва ОП) 

Код Назва 

014.

03 
Середня освіта 

(Історія) 
в 

Українська мова і література 

25191 «Середня освіта 

(Історія)» 

Історія України 

Математика або іноземна 

мова, або біологія, або 

географія, або фізика, або 

хімія 

014.

07 
Середня освіта 

(Географія) 
в 

Українська мова і література 

25192 «Середня освіта 

(Географія)» 

Географія 

Історія України або 

математика, або іноземна 

мова, або біологія, або 

фізика, або хімія 

032 
Історія та 

археологія 
в 

Українська мова і література 

284 «Історія та археологія» 

Історія України 

Математика або іноземна 

мова, або біологія, або 

географія, або фізика, або 

хімія 

103 
Науки про 

Землю 
в 

Українська мова 

25193 «Науки про Землю» 

Математика 

Історія України або іноземна 

мова, або біологія, або 

географія, або фізика, або 

хімія 

242 Туризм в 

Українська мова і література 

25194 «Туризм» 

Іноземна мова 

Історія України або 

математика, або біологія, або 

географія, або фізика, або 

хімія 

 

 

  



ОС МАГІСТР 

перелік вступних випробувань для вступу на спеціальності факультету історії та географії 

 
 

Спеціальності  

ОС Магістр 
База вступу 

(бакалавр / 

магістр) 

Вступні випробування Освітня програма 

(код в ЄДЕБО / Назва ОП) 

Код Назва 

014.03 
Середня 

освіта 

(Історія) 

бакалавр 

Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови 

25195 «Середня освіта 

(Історія)» 

Фахове вступне випробування 

магістр 

Вступний іспит з іноземної 

мови 

Фахове вступне випробування 

014.07 
Середня 

освіта 

(Географія) 

бакалавр 

Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови 

25196 «Середня освіта 

(Географія)» 

Фахове вступне випробування 

магістр 

Вступний іспит з іноземної 

мови 

Фахове вступне випробування 

031 
Релігіє-

знавство 

бакалавр 

Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови 

25197 «Релігієзнавство» 
Фахове вступне випробування 

магістр 

Вступний іспит з іноземної 

мови 

Фахове вступне випробування 

032 
Історія та 

археологія 

бакалавр 

Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови 

665 «Історія та 

археологія» 

Фахове вступне випробування 

магістр 

Вступний іспит з іноземної 

мови 

Фахове вступне випробування 

033 Філософія 

бакалавр 

Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови 

25199 «Філософія» 
Фахове вступне випробування 

магістр 

Вступний іспит з іноземної 

мови 

Фахове вступне випробування 

106 Географія 

бакалавр 

Єдиний вступний іспит з 

іноземної мови «Географія (Управління 

природними ресурсами та 

планування територій)» 

Фахове вступне випробування 

магістр 

Вступний іспит з іноземної 

мови 

Фахове вступне випробування 

 


