
Міністерство освіти і науки України 

Черкаський державний бізнес-коледж 

 

Перелік 

предметів, з яких проводитимуться вступні випробування  

на базі базової загальної середньої освіти (9 кл.) 

для здобуття ОКР молодший спеціаліст 

  

Назва спеціальності 
Перелік загальноосвітніх 

предметів на вибір вступника 

051 Економіка  

 

Українська мова, математика 

(тестування) 

071 Облік і оподаткування  

 

072 Фінанси, банківська справа, 

страхування 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля    

та біржова діяльність  

 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

 

123 Комп’ютерна інженерія 

 

022 Дизайн  

 

Українська мова (тестування),  

творчий конкурс  

 

  

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для 

зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх 

предметів, складає не менше 4 за 12-ти бальною шкалою. 

 



Міністерство освіти і науки України 

Черкаський державний бізнес-коледж 

 
Перелік 

предметів, з яких проводитиметься конкурс за сертифікатами 

Українського центру оцінювання якості освіти на базі повної 

загальної середньої освіти (11 кл.)  

для здобуття ОКР молодший спеціаліст 

 

Для вступу подаються два сертифікати 2016, 2017 та 2018  р.р.: 

1. Сертифікат ЗНО з української мови і літератури - як 

обов’язковий на всі спеціальності. 

2. Сертифікат ЗНО з іншого предмету  згідно таблиці наведеної 

нижче. 

Назва спеціальності 
Перелік загальноосвітніх 

предметів  

051 Економіка  

 

Математика або історія 

України, або географія 

071 Облік і оподаткування  

 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність  

 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

 Математика або історія 

України, або фізика 
123 Комп’ютерна інженерія 

 

022 Дизайн  

 

історія України, або географія 

або іноземна мова 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для 

зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх 

предметів складає за шкалою від 100–200. 



Міністерство освіти і науки України 

Черкаський державний бізнес-коледж 

 
Перелік 

предметів, з яких проводитиметься конкурс за сертифікатами 

Українського центру оцінювання якості освіти 

 на базі ОКР молодший спеціаліст 

для здобуття освітнього рівня бакалавр 

 

 

 

Назва спеціальності 
Перелік загальноосвітніх 

предметів  

051 Економіка  

 

Фахове випробування 
071 Облік і оподаткування  

 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність  

 

 

 

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 

Черкаський державний бізнес-коледж 

 
Перелік 

предметів, з яких проводитиметься конкурс за сертифікатами 

Українського центру оцінювання якості освіти 

 на базі повної загальної середньої освіти (11 кл.)  

для здобуття освітнього рівня бакалавр 

 

Для вступу подаються два сертифікати 2016, 2017 та 2018  р.р.: 

1. Сертифікат ЗНО з української мови і літератури - як 

обов’язковий на всі спеціальності. 

2. Сертифікат ЗНО з іншого предмету  згідно таблиці наведеної 

нижче. 

 

 

Назва спеціальності 
Перелік загальноосвітніх 

предметів  

051 Економіка  

 

Математика, географія або  

іноземна мова 

071 Облік і оподаткування  

 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність  

 

 

 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для 

зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх 

предметів складає за шкалою від 100–200. 

 


