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Розміри плати за навчання  для студентів  2 курсу (вступників 2020 р.)  за освітнім ступенем бакалавра 

Назва конкурсної пропозиції 

Ти
п 

пр
оп

оз
иц

ії 

Код 
спеціаль

ності 
Назва 

спеціальності Освітні програми 

Ча
ст

ка
 

лі
це

нз
ов

ан
ог

о 
об

ся
гу

 
Ф

ор
ма

 зд
об

ут
тя

 
ос

ві
ти

 

К
ур

с Термін 
навчання 

Вартість одного 
року навчання, 

грн. 

Фізико-математичний факультет 

Середня освіта (Математика) – 
бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти, 2  курс (денна, бюджет 
та/або комерція) ві

дк
ри

та
 

 014.04 Середня освіта 
(Математика) 

Середня освіта 
(Математика, Економіка); 
Середня освіта (Математика 
та Інформатика); 
Середня освіта (Математика 
та Фізика) 

25 денна 2 2 р. 10 міс 16280 

Середня освіта (Математика) – 
бакалавр на основі повної загальної 
середньої освіти, 2  курс (заочна, 

бюджет та/або комерція) ві
дк

ри
та

 

014.04 Середня освіта 
(Математика) 10 заочна 2 2 р. 10 міс 13820 

Середня освіта (Математика) – 
бакалавр на основі повної загальної 
середньої освіти, 2  курс (заочна,  

комерція) не
бю

дж
ет

н
а 014.04 Середня освіта 

(Математика) 

Середня освіта 
(Математика, Економіка); 
Середня освіта (Математика 
та Інформатика); 
Середня освіта (Математика 
та Фізика) 

15 заочна 2 2 р. 10 міс 13820 

Середня освіта (Фізика) – бакалавр на 
основі повної загальної середньої 

освіти, 2  курс (денна, бюджет та/або 
комерція) ві

дк
ри

та
 

014.08 
Середня освіта 
(Фізика та Мова і 
література (англійська)) 

10 денна 2 2 р. 10 міс 16280 

Середня освіта (Фізика) – бакалавр на 
основі повної загальної середньої 

освіти, 2 курс (заочна, бюджет та/або 
комерція) ві

дк
ри

та
 

014.08 

Середня освіта 
(Фізика) 

Середня освіта 
(Фізика та Математика) 5 заочна 2 2 р. 10 міс 13820 
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Фізико-математичний факультет 
Середня освіта (Інформатика) – 

бакалавр на основі повної загальної 
середньої освіти, 2  курс (денна, бюджет 

та/або комерція) ві
дк

ри
та

 

40 2 2 р. 10 міс 

Середня освіта (Інформатика) – 
бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти, 2 курс (денна, 
виключно комерція) не

бю
дж

ет
на

 014.09 Середня освіта 
(Інформатика) 

Середня освіта 
(Інформатика, 
Економіка); 
Середня освіта 
(Інформатика та 
Математика) 10 

денна 

2 2 р. 10 міс 

16280 

Середня освіта (Трудове навчання та 
технології) – бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти,  2  курс 
(денна, бюджет та/або комерція) ві

дк
ри

та
 

014.10 

Середня освіта 
(Трудове 

навчання та 
технології) 

Середня освіта 
(Трудове навчання та 
технології) 

30 денна 2 2 р. 10 міс 16280 

Середня освіта (Трудове навчання та 
технології) – бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти, 2  курс 
(заочна, бюджет та/або комерція) ві

дк
ри

та
 

014.10 

Середня освіта 
(Трудове 

навчання та 
технології) 

Середня освіта 
(Трудове навчання та 
технології) 

15 заочна 2 2 р. 10 міс 13820 

Професійна освіта (Цифрові 
технології) – бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти, 2 курс 
(денна, бюджет та/або комерція) ві

дк
ри

та
 

015.39 
Професійна 

освіта (Цифрові 
технології) 

Професійна освіта 
(Цифрові технології) 15 денна 2 2 р. 10 міс 18510 

Професійна освіта (Технологія 
виробів легкої промисловості) – 

бакалавр на основі повної загальної 
середньої освіти, 2 курс (денна, бюджет 

та/або комерція) 

ві
дк

ри
та

 

015.36  

Професійна 
освіта 

(Технологія 
виробів легкої 
промисловості) 

Професійна освіта 
(Технологія виробів 
легкої промисловості) 

15 денна 2 2 р. 10 міс 16280 

Статистика – бакалавр на основі повної 
загальної середньої освіти, 

2 курс (денна, бюджет та/або комерція) ві
дк

ри
та

 

112 Статистика 
Статистика  
(Фінансова, страхова та 
комп’ютерна статистика) 

18 денна 2 2 р. 10 міс 16280 

Статистика – бакалавр на основі 
повної загальної середньої освіти, 2 
курс (денна, виключно комерція) 

не
бю

дж
ет

на
 

112 Статистика 
Статистика  
(Фінансова, страхова та 
комп’ютерна статистика) 

7 денна 2 2 р. 10 міс 16280 
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Фізико-математичний факультет 
Комп’ютерні науки – бакалавр на 
основі повної загальної середньої 

освіти, 2 курс (денна, бюджет та/або 
комерція) ві

дк
ри

та
 

25 

Комп’ютерні науки – бакалавр на 
основі повної загальної середньої 
освіти, 2 курс (денна, виключно 

комерція) не
бю

дж
ет

на
 122 Комп’ютерні 

науки 

Комп’ютерні науки 
(Програмування та 
адміністрування) 

5 

денна 2 2 р. 10 міс 18950 

Факультет історії та права 

Середня освіта (Історія) – бакалавр на 
основі повної загальної середньої освіти, 
2  курс (денна, бюджет та/або комерція) ві

дк
ри

та
 

60 денна 2 2 р. 10 міс 17770 

Середня освіта (Історія) – бакалавр на 
основі повної загальної середньої освіти, 
2  курс (заочна, бюджет та/або комерція) ві

дк
ри

та
 014.03 Середня освіта 

(Історія) 

Середня освіта 
(Історія та Географія); 
Середня освіта 
(Історія, Правознавство) 10 заочна 2 2 р. 10 міс 13820 

Політологія – бакалавр на основі повної 
загальної середньої освіти, 

2 курс (денна, бюджет та/або комерція) ві
дк

ри
та

 

052 Політологія Політологія 20 денна 2 2 р. 10 міс 18950 

Політологія – бакалавр на основі повної 
загальної середньої освіти, 

2 курс (заочна, бюджет та/або 
комерція) ві

дк
ри

та
 

052 Політологія Політологія 5 заочна 2 2 р. 10 міс 12700 

Право – бакалавр на основі повної 
загальної середньої освіти, 

2 курс (денна, бюджет та/або комерція) ві
дк

ри
та

 

081 Право Право 50 денна 2 2 р. 10 міс 18950 

Право – бакалавр на основі повної 
загальної середньої освіти, 

2 курс (заочна, виключно комерція) не
бю

дж
е

тн
а 081 Право Право 15 заочна 2 2 р. 10 міс 14780 
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Природничо-географічний факультет 
Середня освіта (Біологія та здоров’я 
людини) – бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти,  2  курс 
(денна, бюджет та/або комерція) ві

дк
ри

та
 

15 

Середня освіта (Біологія та здоров’я 
людини) – бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти,  2  курс 
(денна, виключно комерція) не

бю
дж

ет
на

 014.05 
Середня освіта 

(Біологія та 
здоров’я людини) 

Середня освіта (Біологія 
та здоров’я людини, 
Хімія) 

5 

денна 2 2 р. 10 міс 19320 

Середня освіта (Біологія та здоров’я 
людини) – бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти,  2  курс (заочна, 
бюджет та/або комерція) ві

дк
ри

та
 

5 

Середня освіта (Біологія та здоров’я 
людини) – бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти, 2  курс (заочна, 
виключно комерція) не

бю
дж

ет
на

 014.05 
Середня освіта 

(Біологія та 
здоров’я людини) 

Середня освіта (Біологія та 
здоров’я людини, Хімія) 

5 

заочна 2 2 р. 10 міс 15070 

Середня освіта (Хімія) – бакалавр на основі 
повної загальної середньої освіти,  2  курс 

(денна, бюджет та/або комерція) ві
дк

ри
та

 

12 

Середня освіта (Хімія) – бакалавр на основі 
повної загальної середньої освіти, 2 курс 

(денна, виключно комерція) 

не
бю

дж
ет

на
 

014.06 Середня освіта 
(Хімія) 

Середня освіта (Хімія, 
Біологія та здоров’я 
людини)  

8 

денна 2 2 р. 10 міс 16500 

Середня освіта (Географія) – бакалавр на 
основі повної загальної середньої освіти, 2 

 курс (денна, бюджет та/або комерція) ві
дк

ри
та

 

014.07 Середня освіта 
(Географія) 

Середня освіта (Географія) 
та краєзнавчо-туристична 
робота; 
Середня освіта (Географія 
та Історія) 
Середня освіта (Географія 
та Мова і література 
(англійська)) 

20 денна 2 2 р. 10 міс 17530 
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Природничо-географічний факультет 

Середня освіта (Географія) – бакалавр 
на основі повної загальної середньої 

освіти, 2  курс (денна, виключно 
комерція) не

бю
дж

ет
на

 

014.07 Середня освіта 
(Географія) 

Середня освіта (Географія) 
та краєзнавчо-туристична 
робота; 
Середня освіта (Географія 
та Історія) 
Середня освіта (Географія 
та Мова і література 
(англійська)) 

5 денна 2 2 р. 10 міс 17530 

Середня освіта (Географія) – бакалавр 
на основі повної загальної середньої 

освіти, 2  курс 
(заочна, бюджет та/або комерція) ві

дк
ри

та
 

10 

Середня освіта (Географія) – бакалавр 
на основі повної загальної середньої 

освіти, 2  курс (заочна, виключно 
комерція) не

бю
дж

ет
на

 014.07 Середня освіта 
(Географія) 

Середня освіта 
(Географія) та 
краєзнавчо-туристична 
робота 

5 

заочна 2 2 р. 10 міс 13320 

Середня освіта (Природничі науки) – 
бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти,  2  курс (денна, бюджет 
та/або комерція) ві

дк
ри

та
 

20 

Середня освіта (Природничі науки) – 
бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти, 2  курс (денна, 
виключно комерція ) не

бю
дж

ет
на

 014.15 
Середня освіта 
(Природничі 

науки) 
Середня освіта 
(Природничі науки) 

5 

денна 2 2 р. 10 міс 19320 
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Факультет філології та журналістики 

Середня освіта (Українська мова і 
література) – бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти, 2 курс (денна, 
бюджет та/або комерція) ві

дк
ри

та
 

50 денна 
 

 
16300 

 
 

Середня освіта (Українська мова і 
література) – бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти, 2 курс 
(заочна, бюджет та/або комерція) ві

дк
ри

та
 014.01 

Середня освіта 
(Українська мова і 

література) 

Середня освіта 
(Українська мова і 
література та Мова і 
література (англійська)); 
Середня освіта 
(Українська мова і 
література) та 
Психологія (практична 
психологія) 

10 заочна 

2 2 р. 10 міс 

10740 

Журналістика – бакалавр на основі 
повної загальної середньої освіти, 2 курс 

(денна, бюджет та/або комерція) ві
дк

ри
та

 

25 денна 2 2 р. 10 міс 18950 

Журналістика – бакалавр на основі 
повної загальної середньої освіти, 2 курс 

(заочна, бюджет та/або комерція) ві
дк

ри
та

 061 Журналістика Журналістика  

10 заочна 2 2 р. 10 міс 11060 

Факультет іноземних мов 
Середня освіта (Мова та література 

(англійська мова і література) – 
бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти, 2  курс (денна, бюджет 
та/або комерція) 

ві
дк

ри
та

 

014.021 
Середня освіта 

(англійська мова і 
література) 

Середня освіта (Мова і 
література (англійська та 
німецька)) 

55 денна 2 2 р. 10 міс 21220 

Середня освіта (Мова та література 
(англійська мова і література) – 

бакалавр на основі повної загальної 
середньої освіти, 2  курс (заочна, 

бюджет та/або комерція) 

ві
дк

ри
та

 

014.021 
Середня освіта 

(ангдійська мова і 
література) 

Середня освіта (Мова і 
література (англійська)) 5 заочна 2 2 р. 10 міс 16010 

Середня освіта (Мова та література 
(німецька мова і література) – бакалавр 

на основі повної загальної середньої 
освіти, 2  курс (денна, бюджет та/або 

комерція)відкрита 

ві
дк

ри
та

 

014.022 
Середня освіта 
(німецька мова і 

література) 

Середня освіта (Мова і 
література (німецька та 
англійська)) 

15 денна 2 2 р. 10 міс 21220 
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Середня освіта (Мова та література 
(німецька мова і література) – бакалавр 

на основі повної загальної середньої 
освіти, 2 курс (заочна, бюджет та/або 

комерція) 

ві
дк

ри
та

 

014.022 
Середня освіта 
(німецька мова і 

література) 

Середня освіта (Мова і 
література (німецька)) 

5 
 заочна 2 2 р. 10 міс 16010 

Філологія. Германські мови та 
літератури (переклад), перша – 

англійська, бакалавр на основі повної 
загальної середньої освіти, 2  курс 
(денна, бюджет та/або комерція) 

ві
дк

ри
та

 

035.041 

Філологія. 
Германські мови 

та літератури 
(переклад 

включно), перша 
– англійська 

Філологія (Германські 
мови та літератури 
(переклад англійська та 
німецька мови включно) 

30 денна 2 2 р. 10 міс 21220 

Філологія. Германські мови та 
літератури (переклад), перша – 

англійська, бакалавр на основі повної 
загальної середньої освіти, 2  курс 
(заочна, бюджет та/або комерція) 

ві
дк

ри
та

 

035.041 

Філологія. 
Германські мови 

та літератури 
(переклад 

включно), перша 
– англійська 

Філологія (Германські 
мови та літератури 
(переклад англійська та 
німецька мови включно) 

5 заочна 2 2 р. 10 міс 16750 

Філологія. Германські мови та 
літератури (переклад), перша – 

німецька, бакалавр на основі повної 
загальної середньої освіти, 2  курс 
(денна, бюджет та/або комерція) 

ві
дк

ри
та

 

035.043 

Філологія. 
Германські мови 

та літератури 
(переклад 

включно), перша 
– німецька 

Філологія (Германські 
мови та літератури 
(переклад німецька та 
англійська мови 
включно) 

15 денна 2 2 р. 10 міс 21220 

Філологія. Прикладна лінгвістика – 
бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти, 2  курс (денна, бюджет 
та/або комерція) ві

дк
ри

та
 

035.10 
Філологія. 
Прикладна 
лінгвістика 

Філологія (Прикладна 
лінгвістика (англійська 
мова) і Германські мови 
та літератури (переклад 
англійська мова 
включно)); 
Філологія (Прикладна 
лінгвістика (німецька 
мова) і Германські мови 
та літератури (переклад 
німецька мова включно)) 

25 денна 2 2 р. 10 міс 21220 
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Факультет педагогіки та психології 

Дошкільна освіта – бакалавр на основі 
повної загальної середньої освіти, 2  курс 

(денна, бюджет та/або комерція) ві
дк

ри
та

 

012 Дошкільна освіта 
Дошкільна освіта та 
Початкова освіта 50 денна 2 2 р. 10 міс 16530 

Дошкільна освіта – бакалавр на основі 
повної загальної середньої освіти, 2 курс 

(заочна, бюджет та/або комерція) ві
дк

ри
та

 

012 Дошкільна освіта 
Дошкільна освіта та 
Початкова освіта 20 заочна 2 2 р. 10 міс 11600 

Початкова освіта – бакалавр на основі 
повної загальної середньої освіти, 2  курс 

(денна, бюджет та/або комерція) ві
дк

ри
та

 

013 Початкова освіта 
Початкова освіта та 
Дошкільна освіта 30 денна 2 2 р. 10 міс 16530 

Початкова освіта – бакалавр на основі 
повної загальної середньої освіти, 2  курс 

(денна, виключно комерція) 

не
бю

дж
ет

н
а 013 Початкова освіта 

Початкова освіта та 
Дошкільна освіта 20 денна 2 2 р. 10 міс 16530 

Початкова освіта – бакалавр на основі 
повної загальної середньої освіти, 2  курс 

(заочна, бюджет та/або комерція) ві
дк

ри
та

 

013 Початкова освіта 
Початкова освіта та 
Дошкільна освіта 10 заочна 2 2 р. 10 міс 11360 

Початкова освіта – бакалавр на основі 
повної загальної середньої освіти, 2 курс 

(заочна, виключно комерція) 

не
бю

дж
ет

н
а 013 Початкова освіта 

Початкова освіта та 
Дошкільна освіта 10 заочна 2 2 р. 10 міс 11360 

Спеціальна освіта – бакалавр на основі 
повної загальної середньої освіти, 2  курс 

(денна, бюджет та/або комерція) фі
кс

ов
ан

а 
(з

ак
ри

та
) 

016.02 Спеціальна освіта 

Спеціальна освіта 
(олігофренопедаго-гіка і 
логопедія), Дошкільна 
освіта 

30 денна 2 2 р. 10 міс 16530 
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Факультет педагогіки та психології 
Психологія – бакалавр на основі 

повної загальної середньої освіти, 2 
 курс (денна, бюджет та/або 

комерція) ві
дк

ри
та

 

20 

Психологія – бакалавр на основі повної 
загальної середньої освіти, 2  курс 

(денна, виключно комерція) 

не
бю

дж
ет

на
 053 Психологія Психологія (практична 

психологія) 

20 

денна 2 2 р. 10 міс 18950 

Психологія – бакалавр на основі 
повної загальної середньої освіти, 2 

 курс 
(заочна, бюджет та/або комерція) ві

дк
ри

та
 

10 

Психологія – бакалавр на основі повної 
загальної середньої освіти, 2  курс 

(заочна, виключно комерція) 

не
бю

дж
ет

на
 053 Психологія Психологія 

(практична психологія) 

10 

заочна 2 2 р. 10 міс 12260 

Соціальна робота – бакалавр на основі 
повної загальної середньої освіти, 2  курс 

(денна, бюджет та/або комерція) ві
дк

ри
та

 

10 

Соціальна робота – бакалавр на основі 
повної загальної середньої освіти, 2  курс 

(денна, виключно комерція) 

не
бю

дж
ет

на
 

231 Соціальна робота Соціальна робота 
(соціальна педагогіка) 

10 

денна 2 2 р. 10 міс 16040 

Соціальна робота – бакалавр на основі 
повної загальної середньої освіти, 2 

 курс(заочна, бюджет та/або комерція) ві
дк

ри
та

 

231 Соціальна робота Соціальна робота 
(соціальна педагогіка) 10 заочна 2 2 р. 10 міс 13820 
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Мистецький факультет 

Середня освіта (Образотворче 
мистецтво) – бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти, 2  курс 
(денна, бюджет та/або комерція) ві

дк
ри

та
 

20 денна 2 2 р. 10 міс 19270 

Середня освіта (Образотворче 
мистецтво) – бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти, 2  курс (денна, 
виключно комерція) не

бю
дж

ет
на

 014.12 
Середня освіта 
(Образотворче 

мистецтво) 

Середня освіта 
(Образотворче 
мистецтво) 

5 денна 2 2 р. 10 міс 19270 

Середня освіта (Образотворче 
мистецтво) – бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти, 2  курс 
(заочна, бюджет та/або комерція) ві

дк
ри

та
 

5 

Середня освіта (Образотворче 
мистецтво) – бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти, 2  курс (заочна, 
виключно комерція) не

бю
дж

ет
на

 014.12 
Середня освіта 
(Образотворче 

мистецтво) 

Середня освіта 
(Образотворче 
мистецтво) 

5 

заочна 2 2 р. 10 міс 13850 

Середня освіта (Музичне мистецтво) 
– бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти, 2  курс (денна, 
бюджет та/або комерція) ві

дк
ри

та
 

014.13 
Середня освіта 

(Музичне 
мистецтво) 

Середня освіта (Музичне 
мистецтво та Художня 
культура) 

12 денна 2 2 р. 10 міс 19990 

Середня освіта (Музичне мистецтво) 
– бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти, 2  курс (денна, 
виключно комерція) не

бю
дж

ет
на

 

014.13 
Середня освіта 

(Музичне 
мистецтво) 

Середня освіта (Музичне 
мистецтво та Художня 
культура) 

3 денна 2 2 р. 10 міс 19990 

Середня освіта (Музичне мистецтво) 
– бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти, 2  курс (заочна, 
виключно комерція) не

бю
дж

ет
на

 

014.13 
Середня освіта 

(Музичне 
мистецтво) 

Середня освіта (Музичне 
мистецтво та Художня 
культура) 

5 заочна 2 2 р. 10 міс 17280 
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Мистецький факультет 

Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація – бакалавр на 

основі повної загальної середньої освіти, 2 
 курс (денна, бюджет та/або комерція) фі

кс
ов

ан
а 

(з
ак

ри
та

) 

25 денна 2 2 р. 10 міс 19280 

Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація – бакалавр на 

основі повної загальної середньої освіти, 
2  курс (денна, виключно комерція) не

бю
дж

ет
на

 023 

Образотворче 
мистецтво, 

декоративне 
мистецтво, 
реставрація 

Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація 

10 денна 2 2 р. 10 міс 19280 

Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація – бакалавр на 

основі повної загальної середньої освіти, 
2  курс (заочна, бюджет та/або 

комерція) 
фі

кс
ов

ан
а 

(з
ак

ри
та

) 

15 заочна 2 2 р. 10 міс 13850 

Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація – бакалавр на 

основі повної загальної середньої освіти, 
2  курс (заочна, виключно комерція) не

бю
дж

ет
на

 
023 

Образотворче 
мистецтво, 

декоративне 
мистецтво, 
реставрація 

Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація 

10 заочна 2 2 р. 10 міс 13850 

Хореографія – бакалавр на основі повної 
загальної середньої освіти, 2  курс 
(денна, бюджет та/або комерція) фі

кс
ов

ан
а 

(з
ак

ри
та

) 

20 денна 2 2 р. 10 міс 19280 

Хореографія – бакалавр на основі 
повної загальної середньої освіти, 2 

 курс (заочна, бюджет та/або 
комерція) фі

кс
ов

ан
а 

(з
ак

ри
та

) 

024 Хореографія 
                                         Хореографія  

15 заочна 2 2 р. 10 міс 14320 
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Факультет фізичного виховання 

Середня освіта (Фізична культура) – 
бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти, 2  курс (денна, бюджет 
та/або комерція) ві

дк
ри

та
 

65 денна 
 

 
19500 

 
 

Середня освіта (Фізична культура) – 
бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти, 2  курс (заочна, бюджет 
та/або комерція) ві

дк
ри

та
 

014.11 
Середня освіта 

(Фізична 
культура) 

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

25 заочна 

2 2 р. 10 міс 

17780 

Фізична культура і спорт – бакалавр на 
основі повної загальної середньої освіти, 
2  курс (денна, бюджет та/або комерція) фі

кс
ов

ан
а 

(з
ак

ри
та

) 

017 Фізична культура 
і спорт Фізична культура і спорт 25 денна 2 2 р. 10 міс 19280 

Фізична культура і спорт – бакалавр на 
основі повної загальної середньої освіти, 

2 курс (заочна, бюджет та/або 
комерція) фі

кс
ов

ан
а 

(з
ак

ри
та

) 
017 Фізична культура 

і спорт Фізична культура і спорт 15 заочна 2 2 р. 10 міс 16800 

 


