
 

Міністерство освіти і науки України 

ЧЕРКАСЬКАИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ 

 

Перелік 

предметів, з яких проводиться співбесіда  

на основі базової середньої освіти (9 кл.) 

 

для здобуття ОПС «ФАХОВИЙ МОЛОДОШИЙ БАКАЛАВР»  

 

Для вступу зараховуються результати співбесіди 

 з двох конкурсних предметів: 

 

Назва спеціальності 
Перелік загальноосвітніх 

предметів  

051 Економіка 

 

1. українська мова; 

2. математик.  

3. Мотиваційний лист 

071 Облік і оподаткування 

 

072 Фінанси, банківська справа, 

страхування та фондовий ринок 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво та торгівля     

 

121 Інженерія програмного  

забезпечення 

 

123 Комп’ютерна інженерія 

 

022 Дизайн 

 

1. українська мова;   

2. рисунок. 

3. Мотиваційний лист   

  

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для 

зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх 

предметів становить не менше 105 балів. 

Вступ на контракт лише за мотиваційним листом 



 

 

Міністерство освіти і науки України 

ЧЕРКАСЬКАИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ 

 

Перелік 

предметів, з яких проводитиметься конкурс  

на осні повної загальної середньої освіти (11 кл.) 

для здобуття ОПС «ФАХОВИЙ МОЛОДОШИЙ БАКАЛАВР» 

 

Для вступу зараховуються бали сертифікати ЗНО 2020-2021 р.р,  з 

двох конкурсних предметів, НМТ 2022-2023 р.р 

або співбесіда з одного предмета (української мови) 

 

Назва спеціальності 

Перелік сертифікатів з 

загальноосвітніх предметів/ 

співбесіда 

 

075 Маркетинг 

 

1. українська мова; 

2. математика/ історія України 

/географія /іноземна мова / біологія /хімія 

/фізика ( на вибір) 

3. Мотиваційний лист  

 

121 Інженерія програмного  

забезпечення 

 

1. українська мова; 

2. математика/ історія України 

/географія /іноземна мова / біологія /хімія 

/фізика ( на вибір); 

3. Мотиваційний лист  

022 Дизайн  

 

1. українська мова; 

2. математика/ історія України 

/географія /іноземна мова / біологія /хімія 

/фізика ( на вибір); 

3. Мотиваційний лист  

 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для 

зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті ЗНО 

становить не менше 100 балів 

Вступ на контракт лише за мотиваційним листом 



 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

ЧЕРКАСЬКАИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ 

 

Перелік 

предметів, з яких проводитиметься конкурс  

 

для здобуття освітнього ступеня 

 «МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР» 

на осні повної загальної середньої освіти (11 кл.) 

 

Для вступу зараховуються бали сертифіката ЗНО 2020-2021 років з 

двох конкурсних предметів або НМТ 2022-2023 років 

 

Назва освітньої програми Перелік конкурсних предметів  

 

Комп’ютерна інженерія 
1. українська мова; 

2. математика/ історія України 

/географія /іноземна мова / біологія 

/хімія /фізика ( на вибір); 

3. Мотиваційний лист 

 

 

 

 

Облік і аудит 

 

Економіка 

 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для 

зарахування на навчання, якщо кількість балів складає за шкалою від 

100–200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

ЧЕРКАСЬКАИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ 

 

Перелік 

предметів, з яких проводитиметься конкурс  

 

для здобуття освітнього ступеня 

 «БАКАЛАВР» 

на основі ОПС ФАХОВИЙ  МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР, 

ОКР МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ, 

 

Для вступу зараховуються бали сертифіката ЗНО 2020-2021 років з 

двох конкурсних предметів або НМТ 2022-2023 років 

 

Назва освітньої програми Перелік конкурсних предметів  

 

Комп’ютерна інженерія  

 

 

1. українська мова; 

2. математика/ історія України 

/географія /іноземна мова / біологія 

/хімія /фізика ( на вибір); 

3. Мотиваційний лист 

 

 

 

 

Підприємництво та торгівля     

 

Маркетинг 

 

Облік і аудит  

Економіка 

 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для 

зарахування на навчання, якщо кількість балів складає за шкалою від 

100–200. 

 


