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Відповідно до рішення приймальної комісії Університету від 16 липня
2020 року протокол № 9 унести зміни до Правил прийому до Львівського
державного університету фізичної культури імені Івана Боберського у
2020 році, затверджених Вченою радою Університету від 16 липня 2020 року,
протокол № 10.
1. У розділі V:
Після таблиці пункту 5.2. доповнити текстом такого змісту:
«Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди
та вступних іспитів (квота-2) з повідомленням про отримання чи неотримання
ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням
оприлюднюються не пізніше 12:00 години 20 серпня. Вступники, які отримали
рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного
замовлення до 10:00 години 22 серпня, а також подати письмову заяву про
виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї
категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше
15:00 години 22 серпня. Зараховані особи впродовж 22 серпня виключаються з
конкурсу на інші місця державного замовлення.».
2. У розділі VIIІ:
Після пункту 8.4. доповнити розділ новим пунктом 8.5. такого змісту:
«8.5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість
зовнішнього незалежного оцінювання) до уповноважених закладів вищої
освіти, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та
професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій
території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
31 травня 2016 року за № 795/28925 (зокрема, усіх закладів вищої освіти у
сфері управління Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства культури, молоді та спорту України,
розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської
областей), та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж
встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до
участі в конкурсному відборі:
особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не
зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після
01 січня 2020 року.
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Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних
іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової
атестації в Освітніх центрах «Крим-Україна» або без такого врахування для
осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або
зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).
Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору
на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони беруть участь
у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального
замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у
конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб,
повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на
місця державного або регіонального замовлення»).».
3. У розділі ІХ: в пункті 9.2. після абзацу третього добавити новий абзац
такого змісту: «Студенти параолімпійці складатимуть творчий конкурс із
спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» із врахуванням нозології
захворювання».
Додати таблицю 1 та додаток 5 у такій редакції:
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Таблиця 1 до Правил прийому до ЛДУФК ім. Івана Боберського
Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм),
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
(назва вищого навчального закладу)

Бакалавр
Галузь знань

Код

Назва

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня
програма)

Код

/може
повторювати
назву
спеціальності/

01

Освіта/Педагогіка

014.11

01

Освіта/Педагогіка

017

01

Освіта/Педагогіка

017

01

Освіта/Педагогіка

017

01

Освіта/Педагогіка

017

02
07

Культура і
мистецтво
Управління та
адміністрування

Назва
Середня
освіта
(Фізична
культура)
Фізична
культура і
спорт
Фізична
культура і
спорт
Фізична
культура і
спорт
Фізична
культура і
спорт

Середня
освіта
(Фізична
культура)
Фізична
культура і
спорт
Фізична
культура
різних груп
населення

Можливість
вступу для
іноземців та
осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянства
форма
форма
форма
форма
форма
форма
на форми
навчання навчання навчання навчання навчання навчання
навчання
Ліцензовані обсяги

Нормативні
терміни навчання

Вартість одного
року навчання,
грн.*

4р.

5р.

16340.00

11000.00

денна, заочна

УД
14009290

01.07.2027

200

60

4р.

5р.

16340.00

11000.00

денна, заочна

УД
14009292

01.07.2027

60

20

4р.

5р.

16340.00

11000.00

денна, заочна

УД
14009292

01.07.2027

Фітнес і
рекреація

40

15

4р.

5р.

16340.00

11000.00

денна, заочна

УД
14009292

01.07.2027

Фізична
реабілітація

90

15

4р.

5р.

16340.00

11000.00

денна, заочна

УД
14009292

01.07.2027

УД
14009296

01.07.2028

Хореографія

25

15

4р.

5р.

13115.00

9680.00

денна, заочна

073

Менеджмент

Менеджмент

60

15

4р.

5р.

20800.00

10000.00

денна, заочна

Фізична
терапія,
ерготерапія
Готельноресторанна
справа

Фізична
терапія,
ерготерапія
Готельноресторанна
справа

210

0

4р.

-

20800.00

-

денна

85

15

4р.

5р.

20800.00

10000.00

денна, заочна

Туризм

Туризм

165

35

4р.

5р.

20800.00

10000.00

денна, заочна

227

24

Сфера
обслуговування

241

24

Сфера
обслуговування

242

Дійсний
до

100

Хореографія

Охорона здоров’я

Серія,
номер

100

024

22

Сертифікат про
акредитацію

не акредитована
УД
14009294

01.07.2027

акредитована
УД
14009295

01.07.2027
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Магістр
Галузь знань

Код

Назва

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня
програма)

Код

/може
повторювати
назву
спеціальності/

Назва

01

Освіта/Педагогіка

014.11

Середня
освіта
(Фізична
культура)

01

Освіта/Педагогіка

017

Фізична
культура і
спорт

024

Хореографія

073

02
07

Культура і
мистецтво
Управління та
адміністрування

Фізичне
виховання,
фітнес і
рекреація,
фізична
підготовка в
силових
структурах
Адаптивна
фізична
культура і
спорт, спорт
вищих
досягнень,
менеджмент
спорту, фітнес
і рекреація

Можливість
вступу для
іноземців та
осіб без
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
громадянства
форма
форма
форма
форма
форма
форма
на форми
навчання навчання навчання навчання навчання навчання
навчання
Ліцензовані обсяги

Нормативні
терміни навчання

Вартість одного
року навчання,
грн.*

Сертифікат про
акредитацію
Серія,
номер

Дійсний
до

130

70

1р. 4м.

1р. 4м.

21350.00

17260.00

денна, заочна

УД
14009297

01.07.2026

400

100

1р. 4м.

1р. 4м.

21350.00

17260.00

денна, заочна

УД
14009298

01.07.2026

Хореографія

15

0

1р. 4м.

-

18000.00

-

денна

УД
14009302

01.07.2022

Менеджмент

Менеджмент

35

15

1р. 4м.

1р. 4м.

27100.00

13820.00

денна, заочна

Фізична
терапія

100

100

1р. 10м.

1р. 10м.

27100.00

18200.00

денна, заочна

35

15

1р. 4м.

1р. 4м.

27100.00

13820.00

денна, заочна

75

25

1р. 4м.

1р. 4м.

27100.00

13820.00

денна, заочна

22

Охорона здоров’я

227

Фізична
терапія,
ерготерапія

24

Сфера
обслуговування

241

Готельноресторанна
справа

24

Сфера
обслуговування

242

Туризм

Примітки:
* дані за результатами прийому у 2020 році

Готельноресторанна
справа
Організація
туристичної
діяльності

не акредитована

УД
14009300

01.07.2026

не акредитована
УД
14009301

01.07.2025
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Додаток 5
Правила прийому та зарахування на навчання до Львівського державного
університету фізичної культури імені Івана Боберського осіб,
які проживають на тимчасово окупованій території України (АР Крим)
I. Загальні положення.
1.1. Ці Правила прийому та зарахування на навчання до Львівського
державного університету фізичної культури імені Івана Боберського осіб, які
проживають на тимчасово окупованій території України (далі – Правила)
сформовані відповідно до наказу № 560 МОН України «Про затвердження
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які
проживають на тимчасово окупованій території України» від 24.05.2016р.,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016р.
за № 795/28925, наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017р.
№ 105 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки
України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2017 р.
за № 249/30117 – змін та доповнень згідно наказу МОН № 238 від 07.03.02018р,
Закону України від 3 липня 2020 року №744-ІХ «Про внесення змін до Закону
України «Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти
осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя, Донецької та Луганської областей» та Умов прийому до вищих
навчальних закладів України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року №1285 та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України від 11 жовтня 2019 року за номером №1285,
визначає особливі умови прийому на навчання до Університету осіб, які
проживають на тимчасово окупованій території України (АР Крим).
1.2. Ці Правила визначають особливі умови прийому для здобуття вищої
освіти таких категорій осіб (далі – заявників):
 громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території
України та/або особа, яка проживає на тимчасово окупованій території
і отримала атестат про здобуття базової або повної загальної середньої
освіти в інших адміністративно-територіальних одиницях України за
екстернатною або дистанційною формою навчання;
 іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні,
осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, та осіб, яким надано статус
закордонного українця, які перебувають в Україні на законних
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підставах та проживають на тимчасово окупованій території України,
які після 20 лютого 2014 року завершили здобуття повної загальної
середньої освіти в навчальному закладі на тимчасово окупованій
території України, та переселилися з цієї території у рік вступу.
1.3. Заявники мають право на прийом до Університету для здобуття, на
конкурсних засадах та в межах встановлених квот, вищої освіти (освітнього
ступеня бакалавра) за кошти державного бюджету на підставі документа
державного зразка про завершення повної загальної середньої освіти.
Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій
території України, не визнаються.
II. Прийом для здобуття вищої освіти (освітнього ступеня «Бакалавр»)
на базі повної загальної середньої освіти.
2.1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти до Університету згідно
Правил прийому до університету та цих Правил.
2.2. Для здобуття освітнього ступеня бакалавр за денною формою
навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, заявник
вступає у межах квот, затвердженими МОН України для Університету, на
конкурсних засадах.
2.3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє
особисто:
 документ, що засвідчує особу (свідоцтво про народження; паспорт). У
разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про
реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території
України, підтвердження факту проживання здійснюється на підставі
документів, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4
Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб»;
 за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до
нього Заявник пред’являє довідку уповноваженого загальноосвітнього
навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та
державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі
без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 приписне свідоцтво (військовий квиток);
 документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за
результатами вступних екзаменів/ЗНО на основі повної загальної
середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами
(розділ VI Правил);
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 довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб,
які закінчили навчальний заклад в рік вступу).
2.4. До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає:
- копію свідоцтва про народження, або паспорта;
- копію

довідки уповноваженого загальноосвітнього навчального
закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної
підсумкової атестації із вказаним середнім балом атестата/сертифікатів ЗНО;
- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано
особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями,
установленими законодавством, у терміни, визначені для прийому документів,
але не пізніше термінів, установлених у розділі V Правил прийому, для
прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до
зарахування.
Оригінал довідки уповноваженого загальноосвітнього закладу про
успішне проходження державного підсумкового оцінювання, при участі в
конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступник
подає лише один раз при виборі навчання за відповідною спеціальністю
(виконання вимог до зарахування).
2.5. Особливості подання документів Заявником:
 документи подаються особисто в паперовій формі.
III. Терміни приймання заяв і документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання.
3.1. Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти за
кошти державного бюджету проводиться у такі терміни: початок приймання документів
– 3 серпня; закінчення приймання заяв та документів – 18:00 година, 17 серпня;
проведення вступного випробування – 18 серпня; оприлюднення рейтингового списку
вступників з наданням рекомендацій – не пізніше 15:00 години, 19 серпня; виконання
вимог до зарахування – до 10:00 година 20 серпня; зарахування вступників – не пізніше
15:00 год., 20 серпня. Для вступників котрі подають сертифікати ЗНО з 1 серпня в
Університеті працюватиме консультаційний центр з подання електронних заяв.
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IV. Організування і проведення конкурсу.
4.1. Конкурсний бал Заявника, котрий вступає на підставі довідки з
державної підсумкової атестації (виданою уповноваженою загальноосвітньою
школою), визначається як сума середнього бала документа про повну загальну
середню освіту та державної підсумкової атестації з історії України і
української мови та літератури і вступного іспиту з однієї дисципліни з
врахуванням вагових коефіцієнтів відповідно до таблиці 5.1 даних правил.
Середній бал документу про повну загальну середню освіту обчислюється як
середнє арифметичне результатів двох державних підсумкових атестацій з
української мови, історії України.
4.2. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення
творчого конкурсу (спеціальності: «Фізична культура і спорт», «Хореографія»),
замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.
Вагові коефіцієнти для спеціальностей на які передбачений творчий
конкурс встановлюються відповідно до таблиці 5.1 (Додаток 5) цього додатку.
Конкурсний бал Заявника, котрий вступає на основі сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання визначається п. 7.1., 7.5 розділу
VII Правил прийому.
4.3. Зарахування Заявників на основі повної загальної середньої освіти на
місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за
конкурсом відповідно до конкурсного бала Заявника. Квоти оприлюднюються
одночасно з оголошенням обсягу державного замовлення.
4.4. Заявники, не зараховані на навчання, мають право брати участь у
конкурсі на загальних засадах. Конкурсний бал розраховується відповідно до
Правил прийому і відповідних коефіцієнтів.
4.5. Оригінал документу державного взірця про здобуту повну загальну
середню освіту обов’язково має бути поданий до приймальної комісії
Університету впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання
цього документу у встановлений строк Заявник відраховується з Університету.
Ці правила розглянуті та схвалені на засіданні Приймальної комісії
(протокол № 9 від 16 липня 2020 р.).
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Додаток 5 таблиця 5.1 до Правил прийому до ЛДУФК ім. Івана Боберського
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних іспитів, творчих конкурсів) та державних підсумкових атестацій (ДПА)
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
(назва вищого навчального закладу)

Бакалавр
Спеціальності ОР
молодшого бакалавра,
бакалавра (спеціаліста,
магістра), ОКР
молодшого спеціаліста

Назва

Код

Спеціалізація
(освітня програма)

Код

Перелік конкурсних
предметів
(ЗНО, вступних іспитів,
творчих конкурсів)

Перелік конкурсних
предметів
(ДПА, вступних іспитів,
творчих конкурсів)

Назва

Вага
предметів
сертифікат
у ЗНО,
ДПА,
вступного
іспиту,
творчого
конкурс

Вага документа
про повну
загальну
середню освіту/
Вага бала за
успішне
закінчення
підготовчих
курсів цього
ЗВО

Вид
пропозиції

Мінімальна
кількість
балів для
допуску до
участі в
конкурсі
(*мінімальни
й конкурсний
бал)

Факультет педагогічної освіти
Середня
освіта
(Фізична
культура)

Фізична
культура і
спорт

Хореографія

014.11

017

024

014.11

017

024

Середня
освіта
(Фізична
культура)
Фізична
культура
різних груп
населення

Хореографія

1. Українська мова та
література
2. Біологія
3. Історія України або
географія (на вибір)
1. Українська мова та
література
2. Біологія
3. Творчий конкурс
(Спортивна спеціалізація)
1. Українська мова та
література
2. Історія України або
біологія
3. Творчий конкурс

1. Українська мова та
література (ДПА)
2. Біологія (іспит)
3. Історія України або
географія (ДПА)
1. Українська мова та
література (ДПА)
2. Історія України або
географія (ДПА)
3. Творчий конкурс
(Спортивна спеціалізація)
1. Українська мова та
література (ДПА)
2. Історія України або
географія (ДПА)
3. Творчий конкурс

100

0,4
0,35

0

Відкрита

100

0,25

100

0,4

100

0,35

0

Фіксована

100

0,25

120

0,2

100

0,3
0,5

0

Фіксована

100
140
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Факультет фізичної культури і спорту
Фізична
культура і
спорту

Фізична
культура і
спорту

Фізична
культура і
спорту

017

017

017

017

Фізична
культура і
спорту

Фітнес і
рекреація

1. Українська мова та
література
2. Біологія
3. Творчий конкурс
(Спортивна спеціалізація)
1. Українська мова та
література
2. Біологія
3. Творчий конкурс
(Спортивна спеціалізація)
1. Українська мова та
література

017

017

Фізична
реабілітація

2. Біологія
3. Творчий конкурс
(Спортивна спеціалізація)

1. Українська мова та
література (ДПА)
2. Історія України або
географія (ДПА)
3. Творчий конкурс
(Спортивна спеціалізація)
1. Українська мова та
література (ДПА)
2. Історія України або
географія (ДПА)
3. Творчий конкурс
(Спортивна спеціалізація)
1. Українська мова та
література (ДПА)
2. Історія України або
географія (ДПА)
3. Творчий конкурс
(Спортивна спеціалізація)

100

0,4
0,35

0

Фіксована

100

0,25

120

0,4

100

0,35

0

Фіксована

100

0,25

120

0,4

100

0,35

0

Фіксована

100

0,25

120

0,4

100

Факультет туризму

Менеджмент

Готельноресторанна
справа

Туризм

073

241

242

073

241

242

Менеджмент

Готельноресторанна
справа

Туризм

1. Українська мова та
література
2. Математика
3. Іноземна мова або
географія (на вибір)
1. Українська мова та
література
2. Іноземна мова
3. Географія або
математика (на вибір)
1. Українська мова та
література
2. Іноземна мова
3. Географія або
математика (на вибір)

1. Українська мова та
література (ДПА)
2. Математика (іспит)
3. Історія України або
географія (ДПА)
1. Українська мова та
література (ДПА)
2. Іноземна мова (іспит)
3. Історія України або
географія (ДПА)
1. Українська мова та
література (ДПА)
2. Іноземна мова (іспит)
3. Історія України або
географія (ДПА)

0,3

0

Відкрита

100

0,3

100

0,4

100

0,2

0

Відкрита

100

0,4

100

0,4

100

0,25
0,35

0

Відкрита

100
100
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Факультет фізичної терапії та ерготерапії

Фізична
терапія,
ерготерапія

227

Спеціальності ОР
молодшого бакалавра,
бакалавра (спеціаліста,
магістра), ОКР
молодшого спеціаліста

Назва

Код

227

Фізична
терапія,
ерготерапія

Спеціалізація
(освітня програма)

Код

1. Українська мова та
література
2. Біологія або хімія
(на вибір)
3. Фізика або математика
(на вибір)

Перелік конкурсних
предметів
(ЗНО, вступних іспитів,
творчих конкурсів)

1. Українська мова та
література (ДПА)

0,4

2. Біологія (іспит)

0,4

3. Історія України або
географія (ДПА)

0,2

Перелік конкурсних
предметів
(ДПА, вступних іспитів,
творчих конкурсів)

Назва

Вага
предметів
сертифікат
у ЗНО,
ДПА,
вступного
іспиту,
творчого
конкурс

100
0

Відкрита

100
100

Вага документа
про повну
загальну
середню освіту/
Вага бала за
успішне
закінчення
підготовчих
курсів цього
ЗВО

Вид
пропозиції

Мінімальна
кількість
балів для
допуску до
участі в
конкурсі
(*мінімальни
й конкурсний
бал)

Факультет післядипломної та заочної освіти
Середня
освіта
(Фізична
культура)

Фізична
культура і
спорту

014.11

017

014.11

017

Середня
освіта
(Фізична
культура)

Фізична
культура і
спорту

1. Українська мова та
література
2. Біологія

1. Українська мова та
література (ДПА)
2. Біологія (іспит)

3. Історія України або
географія (на вибір)
1. Українська мова та
література

3. Історія України або
географія (ДПА)
1. Українська мова та
література (ДПА)
2. Історія України або
географія (ДПА)
3. Творчий конкурс
(Спортивна
спеціалізація)

2. Біологія
3. Творчий конкурс
(Спортивна
спеціалізація)

0,4
0,35

100
0

Відкрита

100

0,25

100

0,4

100

0,35

0,25

0

Фіксована

100

120
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Фізична
культура і
спорт

Фізична
культура і
спорту

Фізична
культура і
спорту

Хореографія

Менеджмент

017

017

017

024

073

017

017

017

024

073

Фізична
культура
різних груп
населення

Фітнес і
рекреація

Фізична
реабілітація

Хореографія

Менеджмент

1. Українська мова та
література

3. Творчий конкурс
(Спортивна
спеціалізація)
1. Українська мова та
література
2. Історія України або
біологія
3. Творчий конкурс
1. Українська мова та
література

1. Українська мова та
література (ДПА)
2. Історія України або
географія (ДПА)
3. Творчий конкурс
(Спортивна
спеціалізація)
1. Українська мова та
література (ДПА)
2. Історія України або
географія (ДПА)
3. Творчий конкурс
(Спортивна
спеціалізація)
1. Українська мова та
література (ДПА)
2. Історія України або
географія (ДПА)
3. Творчий конкурс
(Спортивна
спеціалізація)
1. Українська мова та
література (ДПА)
2. Історія України або
географія (ДПА)
3. Творчий конкурс
1. Українська мова та
література (ДПА)

2. Математика

2. Математика (іспит)

0,3

3. Іноземна мова або
географія (на вибір)

3. Історія України або
географія (ДПА)

0,3

2. Біологія
3. Творчий конкурс
(Спортивна
спеціалізація)
1. Українська мова та
література
2. Біологія
3. Творчий конкурс
(Спортивна
спеціалізація)
1. Українська мова та
література
2. Біологія

0,4
0,35

100

0

Фіксована

100

0,25

120

0,4

100

0,35

0

Фіксована

100

0,25

120

0,4

100

0,35

0

Фіксована

100

0,25

120

0,2

100

0,3

0

Фіксована

100

0,5

140

0,4

100
0

Відкрита

100
100
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Готельноресторанна
справа

Туризм

241

242

241

242

Готельноресторанна
справа

Туризм

1. Українська мова та
література
2. Іноземна мова

1. Українська мова та
література (ДПА)
2. Іноземна мова (іспит)

3. Географія або
математика (на вибір)
1. Українська мова та
література

3. Історія України або
географія (ДПА)
1. Українська мова та
література (ДПА)

2. Іноземна мова
3. Географія або
математика (на вибір)

2. Іноземна мова (іспит)
3. Історія України або
географія (ДПА)

0,4
0,2

100
0

Відкрита

100

0,4

100

0,4

100

0,25
0,35

0

Відкрита

100
100

Примітки:
* Загальний конкурсний бал вступника на перший курс бакалавра на основі повної загально середньої освіти (ПЗСО) за кошти державного бюджету, необхідно мати
конкурсний бал на рівні не меншому 125.

