
Таблиця 2

КОД Назва

1. Українська мова 4

2. Творчий конкурс Етап 1: 

обраний вид спорту, Етап 2: 

загальна фізична підготовка

4

1. Українська мова 4

2. Творчий конкурс Етап 1: 

обраний вид спорту, Етап 2: 

загальна фізична підготовка

4

Код Назва

1. Українська мова та література 100

2. Творчий конкурс Етап 1: 

обраний вид спорту, Етап 2: 

загальна фізична підготовка

100

1. Українська мова та література 100

2. Творчий конкурс Етап 1: 

обраний вид спорту, Етап 2: 

загальна фізична підготовка

100
017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і 

спорт
30

Кам'янський коледж фізичного виховання

014 Середня освіта Фізична культура 30

1,8

Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати 

назву спеціальності/

Перелік конкурсних предметів 

(вступних іспитів, творчих 

конкурсів)

Вага бала за особливі успіхи 

(призерам ІV етапу 

Всеукр.учнівських олімпіад, 

призерам ІІІ етапу 

Всеукр.конкурсу -захисту НДР 

учнів-членів МАН України) 

та/або за успішне закінчення 

підготовчих курсів цього ВНЗ

Мінімальна кількість 

балів для допуску до 

участі в конкурсі або 

для зарахування на 

навчання поза 

конкурсом

Спеціальності ОС молодшого бакалавра, 

бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та 

ветеринарно-медичного спрямувань), ОКР 

молодшого спеціаліста

017 Фізична культура і спорт
Фізична культура і 

спорт

Кам'янський коледж фізичного виховання

014 Середня освіта Фізична культура 1,8

Мінімальна кількість 

балів для допуску до 

участі в конкурсі або 

для зарахування на 

навчання поза 

конкурсом

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних іспитів, творчих конкурсів)

(назва вищого навчального закладу)

Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти

Кам'янський коледж фізичного виховання

Спеціальності ОС молодшого бакалавра, 

бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та 

ветеринарно-медичного спрямувань), ОКР 

молодшого спеціаліста

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати 

назву спеціальності/

Перелік конкурсних предметів 

(вступних іспитів, творчих 

конкурсів)

Вага бала за особливі успіхи 

(призерам ІV етапу 

Всеукр.учнівських олімпіад, 

призерам ІІІ етапу 

Всеукр.конкурсу -захисту НДР 

учнів-членів МАН України) 

та/або за успішне закінчення 

підготовчих курсів цього ВНЗ


