
Код Назва Код Назва Денна Заочна

Українська мова 100 0,5

на вибір вступника 100 0,5

Українська мова 100 0,5

на вибір вступника 100 0,5

Українська мова 100 0,5

Творчий конкурс 100 0,5

Українська мова

100 0,5

014.12
середня освіта                        

(образотворче мистецтво)  

Українська мова 100 0,5

Творчий конкурс 100 0,5

022 дизайн 022 дизайн графічний дизайн 3 Курс 1 р 10 м - *

Додаток 6

до Правил прийому до Київського університету 

імені Бориса Грінченка в 2022 році

Спеціалізація (освітня 

програма)

Перелік конкурсних предметів 

(ЗНО 2019-2021 або НМТ 2022)**

Спеціальності освітнього ступеня 

бакалавра 

Споріднені спеціальності освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста Курс

029

інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа

інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа

Інститут журналістики

Київський університет імені Бориса Грінченка

Перелік конкурсних пропозицій для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст здобутого за спорідненою спеціальністю

*029
інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа

Кількість місць*
Термін 

навчання

3 Курс 1 р 10 м

Мінімаль

ний бал 

Вага 

конкурсного 

предмету

024 024 1 р 10 м3 Курсхореографія 

061

Творчий конкурс
100 0,5

образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація

-

-

-

-

образотворче мистецтво

хореографія (за видами)

023

образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 023

журналістика 3 Курс

*

*

3 Курс 1 р 10 м

Інститут мистецтв

хореографія 

061 журналістика *1 р 10 м
видавнича справа та 

редагування



Українська мова 100 0,5

на вибір вступника 100 0,5

Українська мова 100 0,5

на вибір вступника 100 0,5

Українська мова 100 0,5

на вибір вступника 100 0,5

Українська мова 100 0,5

на вибір вступника 100 0,5

Українська мова 100 0,5

на вибір вступника 100 0,5

Українська мова 100 0,5

на вибір вступника 100 0,5

Українська мова 100 0,5

на вибір вступника 100 0,5

Українська мова 100 0,5

на вибір вступника 100 0,5

Українська мова 100 0,5

на вибір вступника 100 0,5

Примітки:

* Кількість місць за кошти фізичних (юридичних) осіб буде оголошена після завершення 2021-2022 навчального року.

3 Курс *1 р 10 м081 право право081 право

Факультет права та міжнародних відносин

072
фінанси, банківська 

справа та страхування

менеджмент 

1 р 10 м

1 р 10 м

073

051 економіка
економіка міста. 

Урбаністика

безпека інформаційних і 

комунікаційних систем

122

051 економіка

073 менеджмент 

072 3 Курс

3 Курс

3 Курс

фінанси і кредит 

менеджмент організацій

фінанси, банківська справа та 

страхування

3 Курс

1 р 10 м

*1 р 10 м

1 р 10 м

Факультет інформаційних технологій та управління

017

Спеціальності галузі знань               

12 Інформаційні технології

017

комп'ютерні науки

3 Курс

3 Курс

3 Курс

фізична культура і спорт

*1 р 10 м

Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

фізичне виховання

фізична культура і спорт

*1 р 10 м

*

*

-

-

-

-

-

інформатика 

125 кібербезпека

*

*3 Курс

*

*

-

-

тренерська діяльність з 

обраного виду спорту

фітнес та рекреація

*1 р 10 м


