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Розмір плати за навчання для студентів 4 курсу (вступників 2018 р.)  за освітнім ступенем бакалавра 

 

Спеціальності ОС 
бакалавра Назва конкурсної 

пропозиції 
Код Назва 

Освітні програми Фахове 
випробування Курс Термін 

навчання 

Частка 
ліцензова

ного 
обсягу 

Вартість 
одного 
року 

навчання, 
грн. 

Фізико-математичний факультет 
Середня освіта 

(Математика) – бакалавр за 
іншою спеціальністю, 4 курс 

(денна, виключно комерція) 

014.04 Середня освіта 
(Математика) 

Середня освіта 
(Математика, 
Інформатика та 
Економіка) 

Математика 3 10 міс. 30 14440 

Середня освіта (Фізика) – 
бакалавр за іншою 

спеціальністю, 4 курс (денна, 
виключно комерція) 

014.08 Середня освіта 
(Фізика) 

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

Фізика 3 10 міс. 7 14440 

Середня освіта (Фізика) – 
бакалавр за іншою 

спеціальністю, 4 курс (заочна, 
виключно комерція) 

014.08 Середня освіта 
(Фізика) 

Середня освіта 
(Фізика та 
Математика) 

Фізика 3 10 міс. 7 12260 

Середня освіта (Трудове 
навчання та технології) – 

бакалавр за іншою 
спеціальністю, 4 курс (денна, 

виключно комерція) 

014.10 

Середня освіта 
(Трудове 

навчання та 
технології) 

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології) 

Технологічна 
підготовка 3 10 міс. 21 14440 

Середня освіта (Трудове 
навчання та технології) – 

бакалавр за іншою 
спеціальністю, 4 курс (заочна, 

виключно комерція) 

014.10 

Середня освіта 
(Трудове 

навчання та 
технології) 

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології) 

Технологічна 
підготовка 3 10 міс. 14 12270 
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Фізико-математичний факультет 

Професійна освіта 
(Технологія виробів легкої 

промисловості) – бакалавр за 
іншою спеціальністю, 4 курс 

(денна, виключно комерція) 

015.17 

Професійна 
освіта 

(Технологія 
виробів легкої 
промисловості) 

Професійна освіта 
(Технологія виробів 
легкої 
промисловості) 

Технологічна 
підготовка 3 10 міс. 22 14440 

Професійна освіта 
(Комп’ютерні технології) – 

бакалавр за іншою 
спеціальністю, 4 курс (денна, 

виключно комерція) 

015 

Професійна 
освіта 

(Комп’ютерні 
технології) 

Професійна освіта 
(Комп’ютерні 
технології) 

Комп’ютерна 
підготовка 3 10 міс. 23 16430 

Статистика –  бакалавр за 
іншою спеціальністю, 4 курс 

(денна, виключно комерція) 
112 Статистика 

Статистика 
(Фінансова, страхова 
та комп’ютерна 
статистика) 

Вища 
математика та 
інформатика 

3 10 міс. 18 14440 

Комп’ютерні науки – бакалавр 
за іншою спеціальністю, 4 курс 
(денна, виключно комерція) 

122 Комп’ютерні 
науки  

Комп’ютерні науки 
(Програмування та 
адміністрування) 

Інформатика 3 10 міс. 10 16430 

Факультет історії та права 
Середня освіта (Історія та 

Географія) – бакалавр за 
іншою спеціальністю, 4 курс 

(денна, виключно комерція) 

014.03 Середня освіта 
(Історія) 

Середня освіта 
(Історія та 
Географія) 

Історія 3 10 міс. 10 15760 

Середня освіта (Історія, 
Правознавство) – бакалавр 
за іншою спеціальністю, 4 
курс (денна, виключно 

комерція) 

014.03 Середня освіта 
(Історія) 

Середня освіта 
(Історія, 
Правознавство) 

Історія 3 10 міс. 11 15760 
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Факультет історії та права 
Середня освіта (Історія) – 

бакалавр за іншою 
спеціальністю, 4 курс (заочна, 

виключно комерція) 

014.03 Середня освіта 
(Історія) 

Середня освіта 
(Історія, 
Правознавство) 

Історія 3 10 міс. 4 12260 

Політологія –  бакалавр за 
іншою спеціальністю, 4 курс 

(денна, виключно комерція) 
052 Політологія Політологія Вступ до 

політології 3 10 міс. 12 14460 

Політологія –  бакалавр за 
іншою спеціальністю, 4 курс 

(заочна, виключно 
комерція) 

052 Політологія Політологія Вступ до 
політології 

3 10 міс. 2 11270 

Природничо-географічний факультет 
Середня освіта (Географія) 

– бакалавр за іншою 
спеціальністю, 4 курс (денна, 

виключно комерція) 
014.07 Середня освіта 

(Географія) 

Середня освіта 
(Географія) та 
краєзнавчо-
туристична робота 

Географія 3 10 міс. 12 15550 

Середня освіта (Географія) 
– бакалавр за іншою 

спеціальністю, 4 курс (заочна, 
виключно комерція) 

014.07 Середня освіта 
(Географія) 

Середня освіта 
(Географія) та 
краєзнавчо-
туристична робота 

Географія 3 10 міс. 11 11810 

Факультет іноземних мов 
Середня освіта (Мова і 

література (англійська) – 
бакалавр за іншою 

спеціальністю, 4 курс (денна, 
виключно комерція) 

014.02 

Середня освіта 
(Мова і 

література 
(англійська) 

Середня (Мова і 
література 
(англійська та 
німецька)) 

Англійська 
мова 3 10 міс. 4 18830 

Середня освіта (Мова і 
література (англійська) – 

бакалавр за іншою 
спеціальністю, 4 курс (заочна, 

виключно комерція) 

014.02 

Середня освіта 
(Мова і 

література 
(англійська) 

Середня (Мова і 
література 
(англійська)) 

Англійська 
мова 3 10 міс. 2 14200 
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Факультет іноземних мов 
Середня освіта (Мова і 
література (німецька) – 

бакалавр за іншою 
спеціальністю, 4 курс(денна, 

виключно комерція) 

014.02 

Середня освіта 
(Мова і 

література 
(німецька) 

Середня (Мова і 
література 
(німецька та 
англійська)) 

Німецька 
мова 3 10 міс. 4 18830 

Філологія. Германські мови 
та літератури (переклад 

включно), перша англійська 
мова – бакалавр за іншою 

спеціальністю, 4 курс (денна, 
виключно комерція) 

035.04 

Філологія 
(Германські 

мови та 
літератури 
(переклад 
включно) 

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

Англійська 
мова 3 10 міс. 2 19500 

Філологія. Германські мови 
та літератури (переклад 

включно), перша англійська 
мова – бакалавр за іншою 

спеціальністю, 4 курс (заочна, 
виключно комерція) 

035.04 

Філологія 
(Германські 

мови та 
літератури 
(переклад 
включно) 

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

Англійська 
мова 3 10 міс. 1 14200 

Філологія. Германські мови 
та літератури (переклад 

включно), перша німецька 
мова – бакалавр за іншою 

спеціальністю, 4 курс (денна, 
виключно комерція) 

035.04 

Філологія 
(Германські 

мови та 
літератури 
(переклад 
включно) 

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

Німецька 
мова 3 10 міс. 2 19500 

Філологія. Прикладна 
лінгвістика, англійська мова 

– бакалавр за іншою 
спеціальністю, 4 курс (денна, 

виключно комерція) 

035.10 
Філологія 

(Прикладна 
лінгвістика) 

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

Англійська 
мова 3 10 міс. 2 19500 
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Факультет іноземних мов 

Філологія. Прикладна 
лінгвістика, німецька мова – 

бакалавр за іншою 
спеціальністю, 4 курс (денна, 

виключно комерція) 

035.10 
Філологія 

(Прикладна 
лінгвістика) 

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

Німецька 
мова 3 10 міс. 1 19500 

Мистецький факультет 

Середня освіта (Образотворче 
мистецтво) – бакалавр за іншою 

спеціальністю, 4 курс (денна, 
виключно комерція) 

014.12 
Середня освіта 
(Образотворче 

мистецтво) 

Середня освіта 
(Образотворче 
мистецтво)  

Образотворче 
мистецтво 
(живопис)  

3 1 р. 10 міс. 9 17300 

Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація – бакалавр за 

іншою спеціальністю, 4 курс 
(денна, виключно комерція) 

023 

Образотворче 
мистецтво, 

декоративне 
мистецтво, 
реставрація 

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація 

Образотворче 
мистецтво 
(живопис) 

3 1 р. 10 міс. 16 17100 

Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація – бакалавр за 

іншою спеціальністю, 4 курс 
(заочна, виключно комерція) 

023 

Образотворче 
мистецтво, 

декоративне 
мистецтво, 
реставрація 

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація 

Образотворче 
мистецтво 
(живопис) 

3 1 р. 10 міс. 14 12285 

Хореографія – бакалавр за 
іншою спеціальністю, 4 курс 

(денна, виключно комерція) 
024 Хореографія 

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

Хореографічне 
мистецтво 3 1 р. 10 міс. 6 17100 

Хореографія – бакалавр за 
іншою спеціальністю, 4 курс 

(заочна, виключно комерція) 
024 Хореографія 

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

Хореографічне 
мистецтво 3 1 р. 10 міс. 6 12700 
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Факультет фізичного виховання 

Середня освіта (фізична 
культура) – бакалавр за 
іншою спеціальністю, 4 
курс (денна, виключно 

комерція) 

014.11 
Середня освіта 

(Фізична 
культура) 

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

Історія фізичної 
культури і 

фізіологічні 
основи 

фізичного 
виховання та 

спорту  

3 10 міс. 6 17300 

Середня освіта (фізична 
культура) – бакалавр за 
іншою спеціальністю, 4 

курс (заочна, виключно 
комерція) 

014.11 
Середня освіта 

(Фізична 
культура) 

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

Історія фізичної 
культури і 

фізіологічні 
основи 

фізичного 
виховання та 

спорту 

3 10 міс. 5 15760 

Фізична культура і спорт 
– бакалавр за іншою 
спеціальністю, 4 курс 

(денна, виключно 
комерція) 

017 Фізична 
культура і спорт 

Фізична культура і 
спорт 

Організаційні та 
спортивні 

основи 
тренерської 
діяльності 

3 10 міс. 10 17100 

Фізична культура і спорт 
– бакалавр за іншою 
спеціальністю, 4 курс 
(заочна, виключно 

комерція) 

017 Фізична 
культура і спорт 

Фізична культура і 
спорт 

Організаційні та 
спортивні 

основи 
тренерської 
діяльності 

3 10 міс. 6 14910 
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Факультет педагогіки та психології 

Дошкільна освіта та Початкова 
освіта – бакалавр за іншою 

спеціальністю, 3  курс (денна, 
виключно комерція) 

012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта та 
Початкова освіта 

Українська 
мова 3 1 р. 10 міс. 10 14670 

Дошкільна освіта та Початкова 
освіта – бакалавр за іншою 

спеціальністю, 3  курс (заочна, 
виключно комерція) 

012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта та 
Початкова освіта 

Українська 
мова 3 1 р. 10 міс. 10 10290 

Початкова освіта та 
Спеціальна освіта – бакалавр за 

іншою спеціальністю, 3  курс 
(денна, виключно комерція) 

013 Початкова освіта 

Початкова освіта та 
Спеціальна освіта 
(корекційна 
психопедагогіка та 
логопедія) 

Українська 
мова 3 1 р. 10 міс. 35 14670 

Психологія – бакалавр за іншою 
спеціальністю, 3  курс(денна, 

виключно комерція) 
053 Психологія 

Психологія 
(практична 
психологія) 

Загальна 
психологія 3 1 р. 10 міс. 6 16630 

Психологія – бакалавр за іншою 
спеціальністю, 3  курс (заочна, 

виключно комерція) 
053 Психологія 

Психологія 
(практична 
психологія) 

Загальна 
психологія 3 1 р. 10 міс. 5 12270 

Соціальна робота – бакалавр за 
іншою спеціальністю, 3  курс 
(денна, виключно комерція) 

231 Соціальна 
робота 

Соціальна робота 
(соціальна 
педагогіка) 

Педагогіка 3 1 р. 10 міс. 14 14240 

 




