
 

Перелік конкурсних предметів ЗНО у сертифікаті УЦОЯО у 2019, 2020, 2021  

роках та національного мультипредметного тесту у 2022 році для абітурієнтів, що 

вступають до ДДМА на ступінь бакалавра на денну та заочну форми здобуття 

освіти на базі повної загальної середньої освіти  

Спеціальність Освітня програма 

Перелік 

конкурсних 

предметів 

2019, 2020 

року 

Перелік 

конкурсних 

предметів 

2021 року 

Умови 

вступу 2022 

року 

131 Прикладна 

механіка 

Прикладна 

механіка  

1. 

Українська 

мова та 

література 

2. 

Математика 

3. Іноземна 

мова 

або 

Фізика 

1. 

Українська 

мова  

2. 

Математика 

3. Історія 

України або 

іноземна 

мова, або 

біологія, або 

географія, 

або фізика, 

або хімія 

НМТ*  

або 

сертифікат 

2019 або 

2020 або 

2021 року 

у будь-яких 

комбінаціях 

Комп’ютеризовані 

дизайн і 

моделювання 

процесів і машин 

Зварювання і 

споріднені процеси 

та нанотехнології 

133 Галузеве 

машинобудування 

Комп'ютеризовані 

мехатронні 

системи, 

інструменти та 

технології 

Інжиніринг 

автоматизованих 

машин і агрегатів 

Підйомно-

транспортні 

машини та 

робототехніка 

136 Металургія 

Комп'ютерно-

інтегровані 

технології обробки 

матеріалів 

Ювелірне, 

художнє та 

промислове литво 

141Електроенергетика, 

електротехніка 

та електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

 

151 Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані технології  

 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 



122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 
1. 

Українська 

мова та 

література 

2. 

Математика 

3. Іноземна 

мова 

або 

Фізика 

1. 

Українська 

мова  

2. 

Математика 

3. Історія 

України або 

іноземна 

мова, або 

біологія, або 

географія, 

або фізика, 

або хімія 

НМТ*  

або 

сертифікат 

2019 або 

2020 або 

2021 року 

у будь-яких 

комбінаціях 

123 Комп’ютерна 

інженерія 

Комп’ютерні 

системи 

та мережі 

124 Системний аналіз 

Інтелектуальні 

системи 

прийняття рішень 

126 Інформаційні 

системи та технології 

Інформаційні 

системи,  технології 

та web-дизайн 

102 Хімія 
(тільки денна форма 

навчання) 

Хімія харчових 

продуктів 

1. 

Українська 

мова та 

література 

2. Хімія 

3. 

Математика 

або Іноземна 

мова 

1. 

Українська 

мова  

2. Хімія 

3. 

Математика 

Історія 

України або 

іноземна 

мова, або 

біологія, або 

географія, 

або фізика 

НМТ*  

або 

сертифікат 

2019 або 

2020 або 

2021 року 

у будь-яких 

комбінаціях 

014 Середня освіта 

(математика) 
Математика 

1. 

Українська 

мова та 

література 

2. 

Математика 

3. Іноземна 

мова 

або 

Фізика 

1. 

Українська 

мова  

2. 

Математика 

3. Історія 

України або 

іноземна 

мова, або 

біологія, або 

географія, 

або фізика, 

або хімія 

НМТ*  

або 

сертифікат 

2019 або 

2020 або 

2021 року 

у будь-яких 

комбінаціях 

017 Фізична культура і 

спорт  
(тільки денна форма 

навчання) 

Фізична культура і 

спорт 

1. 

Українська 

мова та 

література 

2. Біологія 

3. Творчий 

конкурс 

1. 

Українська 

мова  

2. Біологія 

3. Творчий 

конкурс 

Творчий 

конкурс 

051 Економіка Економіка та бізнес-

аналітика 

1. 

Українська 

мова та 

література 

2. 

Математика 

3. Іноземна 

мова 

1. 

Українська 

мова  

2. 

Математика 

3. Історія 

України або 

іноземна 

НМТ*  

або 

сертифікат 

2019 або 

2020 або 

2021 року 

у будь-яких 

комбінаціях 

071 Облік і 

оподаткування 
Облік, аналіз і аудит 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська 

справа 

та страхування 



073 Менеджмент Менеджмент 
або 

Географія 
мова, або 

біологія, або 

географія, 

або фізика, 

або хімія 

075 Маркетинг Маркетинг 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, 

торгівля 

та біржова 

діяльність 

052 Політологія Політологія 

1. 

Українська 

мова 

література 

2. Історія 

України 

3. 

Математика 

або 

Іноземна 

мова 

1. 

Українська 

мова 

література 

2. Історія 

України 

3. 

Математика 

або іноземна 

мова, або 

біологія, або 

географія, 

або фізика, 

або хімія 

НМТ*  

або 

сертифікат 

2019 або 

2020 або 

2021 року 

у будь-яких 

комбінаціях 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Публічне 

управління 

та адміністрування 

1. 

Українська 

мова та 

література 

2. 

Математика 

3. Іноземна 

мова 

або 

Історія 

України 

1. 

Українська 

мова та 

література 

2. 

Математика 

3. Історія 

України або 

іноземна 

мова, або 

біологія, або 

географія, 

або фізика, 

або хімія 

НМТ*  

або 

сертифікат 

2019 або 

2020 або 

2021 року 

у будь-яких 

комбінаціях 

 

* Національний мультипредметний тест з трьох предметів: українська мова, 

математика, Історія України.  

 

Перелік конкурсних предметів ЗНО у сертифікаті УЦОЯО у 2019, 2020, 2021  

роках та національного мультипредметного тесту у 2022 році для абітурієнтів, що 

вступають до ДДМА на ступінь молодшого бакалавра на денну та заочну форми 

здобуття освіти на базі повної загальної середньої освіти  

 

 

Спеціальність 
 

Освітньо-

професійна 

програма 

Перелік 

конкурсних 

предметів 

2019, 2020 

року 

Перелік 

конкурсних 

предметів 

2021 року 

Умови 

вступу 2022 

року 

073 

Менеджмент 
Менеджмент 

1. Українська 

мова та 

література 

2. Математика  

1. Українська 

мова та 

література 

2. 

НМТ*  

або 

сертифікат 



або 

 Іноземна мова 

або 

Географія 
 

Математика 

або  

Історія 

України або 

іноземна 

мова, або 

біологія, або 

географія, 

або фізика, 

або хімія 

2019 або 2020 

або 2021 року 

у будь-яких 

комбінаціях 

 

* Національний мультипредметний тест з двох предметів: Українська мова, історія 

України. 
 

 

 


