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Розмір плати за навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста для 2 курсу зі скороченим (або нормативним) терміном денної та заочної форм здобуття 

освіти 

 
Споріднені 

спеціальності 
ОКР молодшого 

спеціаліста 

Спеціальності ОС 
бакалавра 

Назва Код Код Назва 

Освітні 
програми 

Конкурсний предмет та 
фахове випробування  

Обмеження 
щодо обсягів 
зарахування 

попереднього 
навчання 

Термін 
навчанн

я 

Частка 
ліцензо
ваного 
обсягу 

Вартість 
одного 
року 

навчання, 
грн. 

Природничо-географічний факультет 
Хімія – молодший бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна, виключно комерція) 

Українська мова та 
література (ЗНО)* Інші 

спеціальності - 102 Хімія Хімія 
Хімія* 

Не більше 120 
кредитів 

1 р. 5 
міс. 10    16500 

Фізико-математичний факультет 
Середня освіта (Фізика) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна, бюджет та/або комерція) 

Українська мова та 
література (ЗНО)* Інші 

спеціальності - 014.08 Середня освіта 
(Фізика) 

Середня освіта 
(Фізика та 

Математика) Фізика* 
Не більше 120 

кредитів 
1 р. 10 

міс 5 16330 

Середня освіта (Фізика) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна, бюджет та/або комерція) 
Українська мова та 
література (ЗНО)* Інші 

спеціальності - 014.08 Середня освіта 
(Фізика) 

Середня освіта 
(Фізика та 

Математика) Фізика* 
Не більше 120 

кредитів 
1 р. 10 

міс 5 13820 

Середня освіта (Трудове навчання та технології) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна, бюджет та/або 
комерція) 

Українська мова та 
література (ЗНО)* 

Споріднені в 
межах галузі 

або інші 
спеціальності 

- 014.10 
Середня освіта 

(Трудове 
навчання та 
технології) 

Середня освіта 
(Трудове 

навчання та 
технології) 

Технологічна 
підготовка* 

Не більше 120 
кредитів  10 міс 25 16330 
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Фізико-математичний факультет 
Професійна освіта (Технології виробів легкої промисловості) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна, 
бюджет та/або комерція) 

Українська мова та 
література (ЗНО)* Інші 

спеціальності - 015.36 

Професійна 
освіта 

(Технології 
виробів легкої 
промисловості) 

Професійна освіта 
(Технології 

виробів легкої 
промисловості) Технологічна підготовка* 

  
60 кредитів  1 р. 10 міс 10 16280 

Професійна освіта (Цифрові технології) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна, бюджет та/або комерція) 
Українська мова та 
література (ЗНО)* Інші 

спеціальності - 015.39 
Професійна 

освіта (Цифрові 
технології) 

Професійна освіта 
(Цифрові 

технології) Комп’ютерна підготовка* 
60 кредитів  1 р. 10 міс 15 16280 

Факультет історії та права 
Право – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна, виключно комерція) 

Українська мова та 
література (ЗНО)* 

Правознавство 5.0304010
1 081 Право Право Теорія держави та 

права і конституційне 
право України* 

Не більше 
120 кредитів 10 міс 15 14780 

Факультет педагогіки та психології 
Початкова освіта та психологія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна, бюджет та/або комерція) 

Українська мова та 
література (ЗНО)* Початкова 

освіта 5.01010201 013 Початкова освіта 
Початкова освіта 

та Психологія 
(практична 
психологія) Педагогіка* 

Не більше 120 
кредитів  10 міс 20 16530 
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Факультет педагогіки та психології 
Початкова освіта та психологія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна, бюджет та/або комерція) 

Українська мова та 
література (ЗНО)* Початкова 

освіта 5.01010201 013 Початкова 
освіта 

Початкова освіта 
та Психологія 

(практична 
психологія) Педагогіка* 

Не більше 120 
кредитів 10 міс 20 11600 

Мистецький факультет 
Середня освіта (Музичне мистецтво) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція) 

Українська мова та 
література (ЗНО)* Музичне 

мистецтво 5.02020401 014.13 
Середня 
освіта 

(Музичне 
мистецтво) 

Середня освіта 
(Музичне 

мистецтво та 
Художня 
культура) Музичне мистецтво* 

Не більше 120 
кредитів  10 міс 10 19990 

Середня освіта (Музичне мистецтво) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (заочна, бюджет та/або комерція) 
Українська мова та 
література (ЗНО)* Музичне 

мистецтво 5.02020401 014.13 
Середня 
освіта 

(Музичне 
мистецтво) 

Середня освіта 
(Музичне 

мистецтво та 
Художня 
культура) 

Музичне мистецтво* 

Не більше 120 
кредитів  10 міс 20 17770 

 
 
 


