
 

Додаток 2.1 

 Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який в 2020 

році здійснює прийом на навчання осіб з освітнім ступенем бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста) для здобуття ступеня магістра 

Таблиця додатку 2.1 

Назва конкурсної пропозиції 
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грн. 
Фізико-математичний факультет 

Освітні вимірювання – 

магістр, 1 курс (денна) 
011 

Освітні, 

педагогічні 

науки 

Освітні, педагогічні науки (Освітні 

вимірювання. Гендерні студії: 

науковий аспект) 

20 денна 1 1р.04 міс 20100 

Середня освіта 

(Математика) – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна) 

014.04 
Середня освіта 

(Математика) 

Середня освіта (Математика, 

Інформатика та Економіка) 40 денна 1 1р.04 міс 16460 

Середня освіта (Математика) – 

магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 
014.04 

Середня освіта 

(Математика) 
Середня освіта (Математика) 5 денна 1 1р.10 міс 16460 

Середня освіта (Фізика) – 

магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

014.08 
Середня освіта 

(Фізика) 

Середня освіта (Фізика і 

математика) 
20 

денна 1 1р.04 міс 16460 

Середня освіта (Фізика (мова і 

література (англійська))) 
денна 1 1р.04 міс 16460 

Середня освіта (Фізика) – 

магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

014.08 
Середня освіта 

(Фізика) 
Середня освіта (Фізика) 5 денна 1 1р.10 міс 16460 
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Фізико-математичний факультет 

Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) – 

магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

014.10  

Середня освіта 

(Трудове 

навчання та 

технології) 

Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 
35 денна 1 1р.04 міс 16460 

Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) – 

магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна) 

014.10  

Середня освіта 

(Трудове 

навчання та 

технології) 

Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 
18 заочна 1 1р.04 міс 12000 

Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) – 

магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна) 

014.10  

Середня освіта 

(Трудове 

навчання та 

технології) 

Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 
7 заочна 1 1р.10 міс 12000 

Статистика – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна) 

112 Статистика 
Статистика (Фінансова, страхова 

та комп’ютерна статистика) 
14 денна 1 1р.04 міс 16460 

Статистика – магістр за 

неспорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна) 

112 Статистика 
Статистика (Фінансова, страхова 

та комп’ютерна статистика) 
4 денна 1 1р.04 міс 16460 

Статистика – магістр за 

неспорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна) без ЗНО 

112 Статистика 
Статистика (Фінансова, страхова 

та комп’ютерна статистика) 
2 денна 1 1р.04 міс 16460 

Комп’ютерні науки – магістр 

за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

122 
Комп’ютерні 

науки 

Комп’ютерні науки 

(Програмування, 

адміністрування) 

20 денна 1 1р.04 міс 20920 
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Фізико-математичний факультет 

Комп’ютерні науки – магістр 

за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

122 
Комп’ютерні 

науки 

Комп’ютерні науки 

(Програмування, адміністрування) 
3 денна 1 1р.04 міс 20920 

Комп’ютерні науки – магістр 

за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

без ЗНО 

122 
Комп’ютерні 

науки 

Комп’ютерні науки 

(Програмування, адміністрування) 
2 денна 1 1р.04 міс 20920 

Факультет історії та права 

Середня освіта (Історія) – 

магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

014.03 
Середня освіта 

(Історія) 

Середня освіта (Історія, 

Правознавство); 
Середня освіта (Історія та Географія) 

30 денна 1 1р.04 міс 20920 

Середня освіта (Історія) – 

магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

014.03 
Середня освіта 

(Історія) 
Середня освіта (Історія) 5 денна 1 1р.10 міс 20920 

Середня освіта (Історія) – 

магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна) 

014.03 
Середня освіта 

(Історія) 

Середня освіта (Історія, 

Правознавство) 
10 заочна 1 1р.04 міс 20680 

Середня освіта (Історія) – 

магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна) 

014.03 
Середня освіта 

(Історія) 
Середня освіта (Історія) 5 заочна 1 1р.10 міс 20680 
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Факультет історії та права 

Право – магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 
081 Право Право 25 денна 1 1р.04 міс 24720 

Право – магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна) 
081 Право Право 13 заочна 1 1р.04 міс 20560 

Право – магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна) 
081 Право Право 7 заочна 1 1р.10 міс 20560 

Правоохоронна діяльність – 
магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 
262 

Правоохоронна 
діяльність 

Правоохоронна діяльність 15 денна 1 1р.10 міс 15200 

Правоохоронна діяльність – 
магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна) 
262 

Правоохоронна 
діяльність 

Правоохоронна діяльність 20 заочна 1 1р.10 міс 10560 

Правоохоронна діяльність – 
магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна) без 
ЗНО 

262 
Правоохоронна 

діяльність 
Правоохоронна діяльність 5 заочна 1 1р.10 міс 10560 

Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії – 

магістр за неспорідненою 
спеціальністю, 1 курс (денна) 

291 

Міжнародні 
відносини, суспільні 

комунікації та 
регіональні студії 

Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії 

15 денна 1 1р.10 міс 24720 

Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії – 

магістр за неспорідненою 
спеціальністю, 1 курс (заочна) 

291 

Міжнародні 
відносини, суспільні 

комунікації та 
регіональні студії 

Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії 

7 заочна 1 1р.10 міс 22560 
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Факультет історії та права 

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії – 

магістр на основі магістра 

(спеціаліста), 1 курс (заочна), без ЗНО 

291 

Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

3 заочна 1 1р.10 міс 22560 

Природничо-географічний факультет 

Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 1 курс 

(денна) 

014.05 

Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини) 

Середня освіта (Біологія 

та здоров’я людини, 

Хімія) 

20 денна 1 1р.04 міс 18360 

Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 1 курс 

(заочна) 

014.05 

Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини) 

Середня освіта (Біологія 

та здоров’я людини, 

Хімія) 

10 заочна 1 1р.04 міс 14560 

Середня освіта (Географія) – 

магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

014.07 
Середня освіта 

(Географія) 

Середня освіта (Географія) 

та краєзнавчо-туристична 

робота 

13 денна 1 1р.04 міс 18360 

Середня освіта (Географія) – 

магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна) 

014.07 
Середня освіта 

(Географія) 

Середня освіта (Географія) 

та краєзнавчо-туристична 

робота 

12 заочна 1 1р.04 міс 14560 
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Природничо-географічний факультет 

Середня освіта (Природничі 

науки) – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 1 

курс (денна) 

014.15 

Середня освіта 

(Природничі 

науки) 

Середня освіта (Природничі 

науки) 
20 денна 1 1р.04 міс 18360 

Середня освіта (Природничі 

науки) – магістр за 

неспорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна) 

014.15 

Середня освіта 

(Природничі 

науки) 

Середня освіта (Природничі 

науки) 
28 денна 1 1р.10 міс 18360 

Факультет філології та журналістики 

Середня освіта (Українська 

мова і література) – магістр 

за спорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна) 

014.01 

Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

Середня освіта (Українська мова і 

література та Мова і література 

(англійська); 

 

20 денна 1 1р.04 міс 19990 

Середня освіта (Українська 

мова і література) – магістр 

за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

 

 

014.01 

Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

Середня освіта (Українська мова 

і література)  
10 денна 1 1р.10 міс 19990 
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Факультет філології та журналістики 

Середня освіта (Українська 

мова і література) – магістр 

за спорідненою спеціальністю, 

1 курс (заочна) 

014.01 

Середня освіта 

(Українська мова 

і література) 

Середня освіта (Українська мова 

і література та Мова і література 

(англійська) 

20 заочна 1 1р.04 міс 12700 

Середня освіта (Українська 

мова і література) – магістр за 

неспорідненою спеціальністю,  

1 курс (заочна) 

014.01 

Середня освіта 

(Українська мова 

і література) 

Середня освіта (Українська 

мова і література) 
10 заочна 1 1р.10 міс 12700 

Факультет іноземних мов 

Середня освіта (Англійська 

мова і література) – магістр 

за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

014.021 

Середня освіта 

(Англійська мова 

і література) 

Середня освіта (Мова і 

література (англійська та 

німецька)) 

5 денна 1 1р.04 міс 25380 

Середня освіта (Англійська 

мова і література)– магістр за 

спорідненою спеціальністю, 1 

курс (заочна) 

014.021 

Середня освіта 

(Англійська мова 

і література) 

Середня освіта (Мова і 

література (англійська та 

німецька)) 

15 заочна 1 1р.04 міс 18820 

Середня освіта (Мова і 

література (англійська) – 

магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна) 

 

014.021 

Середня освіта 

(Англійська мова 

і література) 

Середня освіта (Мова і 

література (англійська)) 
15 заочна 1 1р.10 міс 18820 
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Факультет іноземних мов 

Середня освіта (Німецька 

мова і література) – магістр 

за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

014.022 

Середня освіта 

(Німецька мова і 

література) 

Середня освіта (Мова і 

література (німецька та 

англійська)) 

5 денна 1 1р.04 міс 24680 

Середня освіта (Німецька 

мова і література)– магістр за 

спорідненою спеціальністю, 1 

курс (заочна) 

014.022 

Середня освіта 

(Німецька мова і 

література) 

Середня освіта (Мова і 

література (німецька та 

англійська)) 

10 заочна 1 1р.04 міс 16460 

Філологія (Германські мови 

та літератури (переклад) – 

магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

035.043 

Філологія. 

Германські мови 

та літератури 

(переклад 

включно), перша 

– німецька 

Філологія (Германські мови та 

літератури (переклад німецька 

та англійська мови включно) 

20 денна 1 1р.04 міс 25850 
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навчання, 
грн. 

Факультет педагогіки та психології 

Педагогіка вищої школи – 

магістр, 1 курс (денна) 
011 

Освітні, педагогічні 

науки 

Освітні, педагогічні науки 

(Педагогіка вищої школи) 
15 денна 1 1р.04 міс 22100 

Педагогіка вищої школи – 

магістр, 1 курс (заочна) 
011 

Освітні, педагогічні 

науки 

Освітні, педагогічні науки 

(Педагогіка вищої школи) 
15 заочна 1 1р.04 міс 19980 

Позашкільна освіта – 

магістр, 1 курс (денна) 
011 

Освітні, педагогічні 

науки 

Освітні, педагогічні науки 

(Позашкільна освіта) 
15 денна 1 1р.04 міс 22100 

Дошкільна освіта – магістр 
за спорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна) 
012 Дошкільна освіта 

Дошкільна освіта та Початкова 
освіта 

25 денна 1 1р.04 міс 16460 

Дошкільна освіта – магістр 
за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 
012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта  5 денна 1 1р.10 міс 16460 

Дошкільна освіта – магістр 
за спорідненою спеціальністю, 

1 курс (заочна) 
012 Дошкільна освіта 

Дошкільна освіта та Початкова 
освіта 

25 заочна 1 1р.04 міс 15990 

Дошкільна освіта – магістр 
за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна) 
012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта  5 заочна 1 1р.10 міс 15990 
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навчання, 
грн. 

Факультет педагогіки та психології 

Початкова освіта – магістр за 
спорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна) 
013 Початкова освіта 

Початкова освіта та Дошкільна 
освіта; 

30 
денна 1 1р.04 міс 16460 

Початкова освіта та Психологія 
(практична психологія); 

10 

Початкова освіта – магістр за 
спорідненою спеціальністю, 

1 курс (заочна) 
013 Початкова освіта 

Початкова освіта та Дошкільна 
освіта; 

30 
заочна 1 1р.04 міс 15990 

Початкова освіта та Психологія 
(практична психологія); 

15 

Початкова освіта – магістр за 

неспорідненою спеціальністю, 

1 курс (заочна) 
013 Початкова освіта 

Моноспеціальність 

Початкова освіта 
15 заочна 1 1р.10 міс 15990 

Психологія – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна) 
053 Психологія 

Психологія (практична 

психологія) 
25 денна 1 1р.04 міс 16460 

Психологія – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 

1 курс (заочна) 
053 Психологія 

Психологія (практична 

психологія) 
25 заочна 1 1р.04 міс 15980 

Психологія – магістр за 

неспорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна) 

053 Психологія 
Психологія (практична 

психологія) 
10 денна 1 1р.10 міс 16460 

 

 



 

 

Продовження табл. додатку 2.1 

Назва конкурсної 

пропозиції Код 

спеціаль-

ності 

Назва 

спеціальності 
Освітні програми 

Частка 

ліцензованого 

обсягу 

Форма 

навчання 
Курс 

Термін 

навчання 

Вартість 

одного 

року 

навчання, 

грн. 

Факультет педагогіки та психології 

Психологія – магістр на 

основі магістра 

(спеціаліста), 1 курс 

(денна), без ЗНО 

053 Психологія 
Психологія (практична 

психологія) 
15 денна 1 1р.10 міс 16460 

Психологія – магістр за 

неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс 

(заочна) 

053 Психологія 
Психологія (практична 

психологія) 
15 заочна 1 1р.10 міс 15980 

Психологія – магістр на 

основі магістра 

(спеціаліста), 1 курс 

(заочна), без ЗНО 

053 Психологія 
Психологія (практична 

психологія) 
10 заочна 1 1р.10 міс 15980 

Управління 

навчальним закладом – 

магістр, 1 курс (денна) 

073 Менеджмент 
Управління навчальним 

закладом 
20 денна 1 1р.04 міс 20100 

Управління 

навчальним закладом – 

магістр, 1 курс (заочна) 

073 Менеджмент 
Управління навчальним 

закладом 
15 заочна 1 1р.04 міс 19990 

Управління 

навчальним закладом – 

магістр на основі 

магістра (спеціаліста), 

1 курс (заочна), без ЗНО 

 

073 Менеджмент 
Управління навчальним 

закладом 
5 заочна 1 1р.04 міс 19990 
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грн. 

Факультет педагогіки та психології 

Соціальна робота – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна) 

231 Соціальна робота 
Соціальна робота (соціальна 

педагогіка) 
7 денна 1 1р.04 міс 16460 

Соціальна робота – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 

1 курс (заочна) 

231 Соціальна робота 
Соціальна робота (соціальна 

педагогіка) 
7 заочна 1 1р.04 міс 15980 

Соціальна робота – магістр за 

неспорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна) 

231 Соціальна робота 
Соціальна робота (соціальна 

педагогіка) 
1 денна 1 1р.10 міс 16460 

Соціальна робота – магістр за 

неспорідненою спеціальністю, 

1 курс (заочна) 
231 Соціальна робота 

Соціальна робота (соціальна 

педагогіка) 
1 заочна 1 1р.10 міс 15980 

Мистецький факультет 

Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) – 

магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

014.12 

Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) 

Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) 
6 денна 1 1р.04 міс 19470 

Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) – 

магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

014.12 

Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) 

Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) 
4 денна 1 1р.04 міс 19470 

Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) – 

магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна) 

014.12 

Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) 

Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) 
2 заочна 1 1р.10 міс 13630 
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грн. 

Мистецький факультет 

Середня освіта (Музичне 

мистецтво) – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна) 

014.13 

Середня освіта 

(Музичне 

мистецтво) 

Середня освіта (Музичне 

мистецтво та Художня 

культура) 

10 денна 1 1р.04 міс 19990 

Середня освіта (Музичне 

мистецтво) – магістр за 

неспорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна) 

014.13 

Середня освіта 

(Музичне 

мистецтво) 

Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 
10 денна 1 1р.10 міс 19990 

Середня освіта (Музичне 

мистецтво) – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 

1 курс (заочна) 

014.13 

Середня освіта 

(Музичне 

мистецтво) 

Середня освіта (Музичне 

мистецтво та Художня 

культура) 

10 заочна 1 1р.04 міс 13630 

Середня освіта (Музичне 
мистецтво) – магістр за 

неспорідненою спеціальністю, 
1 курс (заочна) 

014.13 
Середня освіта 

(Музичне 
мистецтво) 

Середня освіта (Музичне 
мистецтво) 

10 заочна 1 1р.10 міс 13630 

Хореографія – магістр за 
спорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна) 
024 Хореографія Хореографія  3 денна 1 1р.04 міс 19040 

Хореографія – магістр за 
спорідненою спеціальністю, 

1 курс (заочна) 
024 Хореографія Хореографія  3 заочна 1 1р.04 міс 13630 
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Факультет фізичного виховання 
Середня освіта (Фізична 

культура) – магістр за 
спорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна) 

014.11 
Середня освіта 

(Фізична культура) 

Середня освіта (Фізична 
культура) та методика 
спортивно-масової роботи 

30 денна 1 1р.04 міс 22100 

Середня освіта (Фізична 
культура) – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 
1 курс (заочна) 

014.11 
Середня освіта 

(Фізична культура) 

Середня освіта (Фізична 
культура) та методика 
спортивно-масової роботи 

15 заочна 1 1р.04 міс 21840 

Середня освіта (Фізична 
культура) – магістр за 

неспорідненою спеціальністю, 
1 курс (заочна) 

014.11 
Середня освіта 

(Фізична культура) 
Середня освіта (Фізична 
культура) 

15 заочна 1 1р.10 міс 21840 

Фізична культура і спорт – 
магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 
017 

Фізична культура і 
спорт 

Фізична культура і спорт 12 денна 1 1р.04 міс 22100 

Фізична культура і спорт – 
магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 
017 

Фізична культура і 
спорт 

Фізична культура і спорт 3 денна 1 1р.10 міс 22100 

Фізична культура і спорт – 
магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна) 
017 

Фізична культура і 
спорт 

Фізична культура і спорт 9 заочна 1 1р.04 міс 21840 

Фізична культура і спорт – 
магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна) 
017 

Фізична культура і 
спорт 

Фізична культура і спорт 6 заочна 1 1р.10 міс 21840 

 


