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Розмір плати за навчання для студентів 4 курс (вступників 2018 р.) за освітнім ступенем бакалавра  
  (добір на вакантні місця набору 2018 року) 

 
Споріднені спеціальності 

ОКР молодшого спеціаліста 
Спеціальності ОС 

бакалавра 

Назва Код Код Назва 
Освітні програми 

Конкурсний 
предмет та фахове 

випробування 

Обмеження 
щодо обсягів 
зарахування 
попередньог
о навчання 

Термін 
навчан

ня 

Частка 
ліцензо
ваного 
обсягу 

Вартість 
одного 
року 

навчання, 
грн. 

Фізико-математичний факультет 

Комп’ютерні науки – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 4 курс (денна, виключно комерція) 
Українська мова і 

література 
(ЗНО)* 

Обслуговування 
програмних систем 
і комплексів  

5.05010101 

Обслуговування 
систем баз даних і 
знань 

5.05010102 

122 Комп’ютерні 
науки 

Комп’ютерні 
науки 

(Програмування 
та 

адміністрування) Інформатика* 

120 кредитів 
за 12 галуззю   
60 кредитів 
для інших 
спеціаль-

ностей 

  10 міс. 5 16440 

Середня освіта (Інформатика) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста,  4 курс (денна, виключно комерція) 
Українська мова і 

література 
(ЗНО)* Інформатика  014.09 Середня освіта 

(Інформатика) 

Середня освіта 
(Інформатика та 

математика) 
Інформатика* 

Не більше 
120 кредитів  10 міс. 20 14440 

Факультет іноземних мов 

Середня освіта (Мова і література (англійська)) -  бакалавр на основі молодшого спеціаліста,  4 курс (денна, виключно 
комерція) 

Українська мова і 
література 

(ЗНО)* Інші спеціальності  014.02 

Середня 
освіта (Мова 
і література 

(англійська)) 

Середня освіта 
(Мова і 

література 
(англійська та 

німецька) Англійська мова 

Не більше 
120 кредитів  10 міс. 10 18840 
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Споріднені спеціальності 
ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС 
бакалавра 

Назва Код Код Назва 
Освітні програми 

Конкурсний 
предмет та фахове 

випробування 

Обмеження 
щодо обсягів 
зарахування 
попередньог
о навчання 

Термін 
навчан

ня 

Частка 
ліцензо
ваного 
обсягу 

Вартість 
одного 
року 

навчання, 
грн. 

Факультет іноземних мов 
Середня освіта (Мова і література (англійська)) -  бакалавр на основі молодшого спеціаліста,  4 курс (заочна, виключно 

комерція) 
Українська мова і 
література (ЗНО)* 

Інші спеціальності  014.02 
Середня освіта 

(Мова і 
література 

(англійська)) 

Середня освіта 
(Мова і 

література 
(англійська та 

німецька) 
Англійська мова 

Не більше 
120 кредитів  10 міс. 5 14200 

Середня освіта (Мова і література (німецька)) -  бакалавр на основі молодшого спеціаліста,  4 курс (денна, виключно комерція) 
Українська мова і 
література (ЗНО)* 

Інші спеціальності  014.02 
Середня освіта 

(Мова і 
література 
(німецька)) 

Середня освіта 
(Мова і 

література 
(німецька  та 
англійська) 

Німецька мова 
Не більше 

120 кредитів  10 міс. 4 18840 

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) -  бакалавр на основі молодшого спеціаліста,  4 курс (денна, 
виключно комерція) 

Українська мова і 
література (ЗНО)* 

Інші спеціальності  035.04 

Філологія 
(Германські 

мови та 
літератури 
(переклад 
включно) 

Філологія 
(Германські мови 

та літератури 
(переклад 

англійська та 
німецька мови 

включно) 
Англійська мова* 

Не більше 
120 кредитів  10 міс. 1 19500 

Українська мова і 
література (ЗНО)* 

Інші спеціальності  035.04 

Філологія 
(Германські 

мови та 
літератури 
(переклад 
включно) 

Філологія 
(Германські 

мови та 
літератури 
(переклад  

німецька  та 
англійська мови 

включно) 
Німецька мова* 

Не більше 
120 кредитів  10 міс. 1 

 
 

19500 
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Споріднені спеціальності 
ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС 
бакалавра 

Назва Код Код Назва 
Освітні програми 

Конкурсний 
предмет та фахове 

випробування 

Обмеження 
щодо обсягів 
зарахування 
попередньог
о навчання 

Термін 
навчан

ня 

Частка 
ліцензо
ваного 
обсягу 

Вартість 
одного 
року 

навчання, 
грн. 

Факультет іноземних мов 

Філологія (Прикладна лінгвістика)-  бакалавр на основі молодшого спеціаліста,  4 курс (денна, виключно комерція) 
Українська мова і 

література 
(ЗНО)* 

Інші спеціальності  035.10 
Філологія 

(Прикладна 
лінгвістика) 

Філологія 
(Прикладна 
лінгвістика 
(англійська 

мова) і 
Германські 

мови та 
літератури 
(переклад 
англійська 

мова 
включно)) 

 

Англійська мова* 

Не більше 
120 кредитів  10 міс. 1 19500 

Українська мова і 
література 

(ЗНО)* 

Інші спеціальності  035.10 
Філологія 

(Прикладна 
лінгвістика) 

Філологія 
(Прикладна 
лінгвістика 
(німецька 

мова) і 
Германські 

мови та 
літератури 
(переклад 

німецька мова 
включно)) 

 
 
 

Німецька мова* 

Не більше 
120 кредитів  10 міс. 1 19500 
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Споріднені спеціальності 
ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС 
бакалавра 

Назва Код Код Назва 
Освітні програми 

Конкурсний 
предмет та фахове 

випробування 

Обмеження 
щодо обсягів 
зарахування 
попередньог
о навчання 

Термін 
навчан

ня 

Частка 
ліцензо
ваного 
обсягу 

Вартість 
одного 
року 

навчання, 
грн. 

Середня освіта (Образотворче мистецтво) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 4 курс (денна, виключно комерція) 

Образотворче 
мистецтво 5.02020501 Українська мова і 

література (ЗНО)* 
Декоративно-
прикладне мистецтво 5.02020801 

Народна художня 
творчість 

5.02010401 

014.12 
Середня освіта 
(Образотворче 

мистецтво) 

Середня освіта 
(Образотворче 

мистецтво) Образотворче 
мистецтво 
(Живопис)* 

Не більше 
120 кредитів  10 міс. 15 

 
 

17100 
 
 

 
 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – бакалавр на основі молодшого спеціаліста,  4 курс (денна, виключно 
комерція) 

Образотворче 
мистецтво 5.02020501 Українська мова і 

література (ЗНО)* 
Декоративно-
прикладне мистецтво 5.02020801 

Народна художня 
творчість 5.02010401 

023 

Образотворче 
мистецтво, 

декоративне 
мистецтво, 
реставрація 

Образотворче 
мистецтво, 

декоративне 
мистецтво, 
реставрація 

Образотворче 
мистецтво 
(Живопис)* 

Не більше 
120 кредитів  10 міс. 10 17100 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – бакалавр на основі молодшого спеціаліста,  4 курс (заочна, виключно 
комерція) 

Образотворче 
мистецтво 5.02020501 Українська мова і 

література (ЗНО)* 
Декоративно-
прикладне мистецтво 5.02020801 

Народна художня 
творчість 5.02010401 

023 

Образотворче 
мистецтво, 

декоративне 
мистецтво, 
реставрація 

Образотворче 
мистецтво, 

декоративне 
мистецтво, 
реставрація 

Образотворче 
мистецтво 

(Живопис)* 

Не більше 
120 кредитів 

 10 
міс. 15 12290 
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Споріднені спеціальності 
ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС 
бакалавра 

Назва Код Код Назва 
Освітні програми 

Конкурсний 
предмет та фахове 

випробування 

Обмеження 
щодо обсягів 
зарахування 
попередньог
о навчання 

Термін 
навчан

ня 

Частка 
ліцензо
ваного 
обсягу 

Вартість 
одного 
року 

навчання, 
грн. 

Мистецький факультет 

Хореографія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста,  4 курс(денна, виключно комерція) 
Українська мова і 

література 
(ЗНО)* Хореографія* 5.0202020

1 

Народна художня 
творчість 

5.0201040
1 

024 Хореографія 

Хореографія та 
Середня освіта 

(Мова і 
література 

(англійська)) 
Хореографічне 

мистецтво 

Не більше 
120 кредитів  10 міс. 8 17100 

Хореографія – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 4 курс (заочна, виключно комерція) 

Хореографія* 5.0202020
1 

Українська мова і 
література 

(ЗНО)* 
Народна художня 
творчість 

5.0201040
1 

024 Хореографія 

Хореографія та 
Середня освіта 

(Мова і 
література 

(англійська)) 
Хореографічне 
мистецтво 

Не більше 
120 кредитів  10 міс. 6 12700 

 


