
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії МДУ

__________________ К.В. Балабанов

081 Право право співбесіда консультація історія  України консультація
українська мова 

та література
консультація

математика або 

іноземна мова                  

281
 Публічне управління та 

адміністрування

публічне управління та 

адміністрування
співбесіда консультація математика консультація

українська мова 

та література
консультація

іноземна мова 

або історія 

Україна

293 Міжнародне право міжнародне право співбесіда консультація іноземна мова консультація
українська мова 

та література
консультація

 історія України 

або математика

051 Економіка міжнародна економіка співбесіда консультація математика консультація
українська мова 

та література
консультація

іноземна мова 

або географія                        

292
Міжнародні економічні 

відносини
міжнародний бізнес співбесіда консультація іноземна мова консультація

українська мова 

та література
консультація

математика або 

географія                        

073 Менеджмент менеджмент співбесіда консультація математика консультація
українська мова 

та література
консультація

іноземна мова 

або географія                        

101 Екологія

екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування

співбесіда консультація
українська мова 

та література
консультація біологія консультація

географія       

або хімія                    

124 Системний аналіз системний аналіз співбесіда консультація математика консультація
українська мова 

та література
консультація

   іноземна мова                   

або фізика

125 Кібербезпека кібербезпека співбесіда консультація математика консультація
українська мова 

та література
консультація

   іноземна мова                   

або фізика

242 Туризм туризм співбесіда консультація  іноземна мова  консультація
українська мова 

та література
консультація

географія                   

або математика

014.01 Середня освіта українська мова та література співбесіда консультація
українська мова 

та література 
консультація історія України консультація

іноземна мова 

або географія

Назва
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035.01 Філологія українська мова і література співбесіда консультація
українська мова 

та література
консультація іноземна мова консультація

історія України 

або географія

014.03 Середня освіта історія співбесіда консультація історія України консультація
українська мова 

та література
консультація

географія         

або іноземна 

мова

032 Історія та археологія історія співбесіда консультація історія України консультація
українська мова 

та література
консультація

географія                 

або іноземна 

мова

029

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа

інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа
співбесіда консультація

українська мова 

та література
консультація історія України консультація

математика або 

іноземна мова                  

034 Культурологія культурологія співбесіда консультація
українська мова 

та література
консультація історія України консультація

географія                            

або іноземна 

мова

052 Політологія політологія співбесіда консультація історія України консультація
українська мова 

та література
консультація

математика або 

іноземна мова                  

054 Соціологія соціологія співбесіда консультація
українська мова 

та література
консультація математика консультація

 історія України    

або іноземна 

мова

291

Міжнародні відносини, 

суспільні комункації та 

регіональні студії

міжнародні відносини співбесіда консультація іноземна мова консультація
українська мова 

та література
консультація

 історія України 

або математика

012 Дошкільна освіта дошкільна освіта співбесіда консультація
українська мова 

та література
консультація історія України консультація

 біологія або 

математика

013 Початкова освіта початкова освіта співбесіда консультація
українська мова 

та література
консультація математика консультація

історія України      

або біологія

053 Психологія практична психологія співбесіда консультація
українська мова 

та література
консультація математика консультація

біологія або 

іноземна мова       

061 Журналістика журналістика співбесіда консультація
українська мова 

та література
консультація історія України       консультація

математика або 

іноземна мова                  

061 Журналістика
реклама та зв’язки з 

громадськістю
співбесіда консультація

українська мова 

та література
консультація історія України       консультація

математика або 

іноземна мова                  

014.11 Середня освіта фізична культура співбесіда консультація біологія консультація
українська мова 

та література
консультація

історія України 

або географія

014.02 Середня освіта мова і література (новогрецька) співбесіда консультація іноземна мова консультація
українська мова 

та література
консультація

історія України 

або географія

014.02 Середня освіта мова і література (італійська) співбесіда консультація іноземна мова консультація
українська мова 

та література
консультація

історія України 

або географія

035.052

Романські мови та літератури 

(переклад включно), перша - 

італійська

переклад (італійська) співбесіда консультація іноземна мова консультація
українська мова 

та література
консультація

історія України 

або географія

014.02 Середня освіта мова і література (англійська) співбесіда консультація іноземна мова консультація
українська мова 

та література
консультація

історія України 

або географія



мова і література (англійська) співбесіда консультація іноземна мова консультація
українська мова 

та література
консультація

історія України 

або географія

переклад (англійська) співбесіда консультація іноземна мова консультація
українська мова 

та література
консультація

історія України 

або географія

014.02 Середня освіта мова і література (німецька) співбесіда консультація іноземна мова консультація
українська мова 

та література
консультація

історія України 

або географія

035.043

Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - 

німецька

мова і література (німецька) співбесіда консультація іноземна мова консультація
українська мова 

та література
консультація

історія України 

або географія

014.02 Середня освіта мова і література (французька) співбесіда консультація іноземна мова консультація
українська мова 

та література
консультація

історія України 

або географія

035.055

Романські мови та літератури 

(переклад включно), перша – 

французька

мова і література (французька) співбесіда консультація іноземна мова консультація
українська мова 

та література
консультація

історія України 

або географія

014.02 Середня освіта мова і література (російська) співбесіда консультація
українська мова 

та література
консультація іноземна мова консультація

історія України 

або географія

мова і література (російська) співбесіда консультація
українська мова 

та література
консультація іноземна мова консультація

історія України 

або географія

переклад                                

(українська, російська, польська)
співбесіда консультація

українська мова 

та література
консультація іноземна мова консультація

історія України 

або географія

мова і література (новогрецька) співбесіда консультація іноземна мова консультація
українська мова 

та література
консультація

історія України 

або географія

переклад (новогрецька) співбесіда консультація іноземна мова консультація
українська мова 

та література
консультація

історія України 

або географія

035.081
Новогрецька мова і 

література

035.041

Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - 

англійська

035.034

Слов’янські мови та літератури 

(переклад включно), перша - 

російська




