


Назва конкурсної пропозиції Освітні програми

Фізико-математичний факультет

014.04 14440 722 7581

014.08 14440 722 7581

014.08 12270 614 6442

014.09 14440 722 7581

014.10 14440 722 7581

014.10 12270 614 6442

Додаток № 6 до наказу №133/1-ун від 02.08.2022

Розміри  плати  за  навчання  вступу на 4 курс денної та заочної форм здобуття освіти ступеня бакалавра на 
основі повної загальної середньої освіти (набір 2019 року, термін навчання 1 рік 10 місяців) в 

Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Код 
спеціаль-

ності

Назва 
спеціальності

Вартість 
одного 
року 

навчання 
у 2021 

році, грн.

Індекс 
інфляції, 

5%

Вартість 
плати за 
навчання 

у І 
семестрі 

2022 року, 
грн.

Середня освіта (Математика) 
– бакалавр за іншою 

спеціальністю (денна, 
виключно комерція)

Середня освіта 
(Математика)

Середня освіта 
(Математика, 
Економіка);

Середня освіта 
(Математика та 
Інформатика);

Середня освіта 
(Математика та Фізика)

Середня освіта (Фізика) – 
бакалавр за іншою 

спеціальністю (денна, 
виключно комерція)

Середня освіта 
(Фізика)

Середня освіта (Фізика 
та Математика)

Середня освіта (Фізика) – 
бакалавр за іншою 

спеціальністю (заочна, 
виключно комерція)

Середня освіта 
(Фізика)

Середня освіта (Фізика 
та Математика)

Середня освіта 
(Інформатика) –бакалавр за 
іншою спеціальністю (денна, 

виключно комерція)

Середня освіта 
(Інформатика)

Середня освіта 
(Інформатика та 

Математика)

Середня освіта (Трудове 
навчання та технології) – 

бакалавр за іншою 
спеціальністю (денна, 
виключно комерція)

Середня освіта 
(Трудове 

навчання та 
технології)

Середня освіта (Трудове 
навчання та технології)

Середня освіта (Трудове 
навчання та технології) – 

бакалавр за іншою 
спеціальністю (заочна, 
виключно комерція)

Середня освіта 
(Трудове 

навчання та 
технології)

Середня освіта (Трудове 
навчання та технології)



015.10 16430 822 8626

015.17 14440 722 7581

112 Статистика 14440 722 7581

122 16430 822 8626

Факультет історії та права

014.03

Середня освіта

15760 788 8274
(Історія та Географія);

Середня освіта

(Історія, Правознавство)

014.03

Середня освіта

15760 788 8274
(Історія та Географія);

Середня освіта

(Історія, Правознавство)

014.03

Середня освіта

12270 614 6442

(Історія та Географія);

Середня освіта

(Історія, Правознавство)

081 Право Право 17100 855 8978

081 Право Право 13110 656 6883

Професійна освіта 
(Комп'ютерні технології) – 

бакалавр за іншою 
спеціальністю (денна, 
виключно комерція)

Професійна 
освіта 

(Комп'ютерні 
технології)

Професійна освіта 
(Комп'ютерні технології)

Професійна освіта 
(Технологія виробів легкої 

промисловості) – бакалавр за 
іншою спеціальністю (денна, 

виключно комерція)

Професійна 
освіта 

(Технологія 
виробів легкої 
промисловості)

Професійна освіта 
(Технологія виробів 

легкої промисловості)

Статистика – бакалавр за 
іншою спеціальністю (денна, 

виключно комерція)

Статистика 
(Інтелектуальний аналіз 

даних та цифрова 
економіка)

Комп'ютерні науки – бакалавр 
за іншою спеціальністю 

(денна, виключно комерція)
Комп'ютерні 

науки

Комп'ютерні науки 
(Програмування та 
адміністрування)

Середня освіта (Історія та 
Географія) – бакалавр за 

іншою спеціальністю (денна, 
виключно комерція)

Середня освіта 
(Історія)

Середня освіта (Історія і 
Правознавство – бакалавр за 
іншою спеціальністю (денна, 

виключно комерція)

Середня освіта 
(Історія)

Середня освіта (Історія і 
Правознавство – бакалавр за 
іншою спеціальністю (заочна, 

виключно комерція)

Середня освіта 
(Історія)

Право –бакалавр за іншою 
спеціальністю (денна, 
виключно комерція)

Право – бакалавр за іншою 
спеціальністю (заочна, 
виключно комерція)



052 Політологія Політологія 14440 722 7581

052 Політологія Політологія 11270 564 5917

Природничо-географічний факультет

014.05 17100 855 8978

014.05 13370 669 7019

014.06 15100 755 7928

014.07 15550 778 8164

014.07 11810 591 6200

014.15
Середня освіта

17100 855 8978

(Природничі науки)
Факультет філології та журналістики

014.01 14460 723 7592

Політологія –бакалавр за 
іншою спеціальністю (денна, 

виключно комерція)

Політологія – бакалавр за 
іншою спеціальністю (заочна, 

виключно комерція)

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

за іншою спеціальністю 
(денна, виключно комерція)

Середня освіта 
(Біологія та 

здоров’я 
людини)

Середня освіта (Біологія 
та здоров’я людини, 

Хімія)

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

за іншою спеціальністю 
(заочна, виключно комерція)

Середня освіта 
(Біологія та 

здоров’я 
людини)

Середня освіта (Біологія 
та здоров’я людини, 

Хімія)

Середня освіта (Хімія) – 
бакалавр за іншою 

спеціальністю (денна, 
виключно комерція)

Середня освіта 
(Хімія)

Середня освіта (Хімія, 
Біологія та здоров’я 

людини) 

Середня освіта (Географія) – 
бакалавр за іншою 

спеціальністю (денна, 
виключно комерція)

Середня освіта 
(Географія)

Середня освіта 
(Географія) та 

краєзнавчо-туристична 
робота;

Середня освіта (Географія) – 
бакалавр за іншою 

спеціальністю (заочна, 
виключно комерція)

Середня освіта 
(Географія)

Середня освіта 
(Географія) та 

краєзнавчо-туристична 
робота;

Середня освіта (Природничі 
науки) – бакалавр за іншою 

спеціальністю (денна, 
виключно комерція)

Середня освіта 
(Природничі 

науки)

Середня освіта (Українська 
мова і література та 

Психологія) – бакалавр за 
іншою спеціальністю (денна, 

виключно комерція)

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)



014.01 9530 477 5003

061 Журналістика Журналістика 

15760 788 8274

11040 552 5796

Факультет іноземних мов

014.02

18830 942 9886

14200 710 7455

014.02 18830 942 9886

014.02 14200 710 7455

035.041

19500 975 10238

Середня освіта (Українська 
мова і література та 

Психологія) –  бакалавр за 
іншою спеціальністю (заочна, 

виключно комерція)

Середня освіта 
(Українська 

мова і 
література)

Середня освіта 
(Українська мова і 

література) та 
Психологія (Практична 

психологія)

Журналістика – бакалавр за 
іншою спеціальністю (денна, 

виключно комерція)

Журналістика –бакалавр за 
іншою спеціальністю (заочна, 

виключно комерція)

Середня освіта (Мова та 
література (англійська мова і 

література) – бакалавр за 
іншою спеціальністю (денна, 

виключно комерція)
Середня освіта 

(англійська мова 
і література)

Середня освіта (Мова і 
література (англійська 

та німецька))

Середня освіта (Мова та 
література (англійська мова і 
література) бакалавр за іншою 

спеціальністю (заочна, 
виключно комерція)

Середня освіта (Мова і 
література (англійська))

Середня освіта (Мова та 
література (німецька мова і 

література) – бакалавр за 
іншою спеціальністю (денна, 

виключно комерція)

Середня освіта 
(німецька мова і 

література)

Середня освіта (Мова і 
література (німецька та 

англійська))

Середня освіта (Мова та 
література (німецька мова і 

література) – бакалавр за 
іншою спеціальністю (заочна, 

виключно комерція)

Середня освіта 
(німецька мова і 

література)

Середня освіта (Мова і 
література (німецька))

Філологія. Германські мови 
та літератури (переклад), 

перша – англійська, бакалавр 
за іншою спеціальністю 

(денна, виключно комерція) Філологія. 
Германські мови 

та літератури 
(переклад 

включно), перша 
– англійська

Філологія (Германські 
мови та літератури 

(переклад англійська та 
німецька мови включно)



035.041

14870 744 7807

035.043 19500 975 10238

035.10 19500 975 10238

Факультет педагогіки та психології

012 14670 734 7702

012 10290 515 5402

013 Початкова освіта 14670 734 7702

013 Початкова освіта 10290 515 5402

016 Спеціальна освіта 14670 734 7702

Філологія. 
Германські мови 

та літератури 
(переклад 

включно), перша 
– англійська

Філологія (Германські 
мови та літератури 

(переклад англійська та 
німецька мови включно)

Філологія. Германські мови 
та літератури (переклад), 

перша – англійська,  бакалавр 
за іншою спеціальністю 

(заочна, виключно комерція)

Філологія. Германські мови 
та літератури (переклад), 

перша – німецька, бакалавр за 
іншою спеціальністю (денна, 

виключно комерція)

Філологія. 
Германські мови 

та літератури 
(переклад 

включно), перша 
– німецька

Філологія (Германські 
мови та літератури 

(переклад німецька та 
англійська мови 

включно)

Філологія. Прикладна 
лінгвістика (англійська та 

німецька) – бакалавр за іншою 
спеціальністю (денна, 
виключно комерція)

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))

Дошкільна освіта – бакалавр 
за іншою спеціальністю 

(денна, виключно комерція)

Дошкільна 
освіта

Дошкільна освіта та 
Логопедія

Дошкільна освіта – бакалавр 
за іншою спеціальністю 

(заочна, виключно комерція)
Дошкільна 

освіта
Дошкільна освіта та 

Логопедія

Початкова освіта – бакалавр 
за іншою спеціальністю 

(денна, виключно комерція)

Початкова освіта та 
Психологія (практична 

психологія)

Початкова освіта – бакалавр 
за іншою спеціальністю 

(заочна, виключно комерція)

Початкова освіта та 
Психологія (практична 

психологія)

Спеціальна освіта – бакалавр 
за іншою спеціальністю 

(денна, виключно комерція)
Спеціальна 

освіта 



053 Психологія 16630 832 8731

053 Психологія 12260 613 6437

231 14240 712 7476

231 12260 613 6437

Мистецький факультет

014.12

17100 855 8978

12280 614 6447

014.13 17750 888 9319

014.13 15330 767 8048

023 17100 855 8978

023 12285 614 6450

024 Хореографія Хореографія 

17100 855 8978

Психологія – бакалавр за 
іншою спеціальністю (денна, 

виключно комерція)
Психологія (практична 

психологія)

Психологія – бакалавр за 
іншою спеціальністю (заочна, 

виключно комерція)

Психологія (практична 
психологія)

Соціальна робота – бакалавр 
за іншою спеціальністю 

(денна, виключно комерція)

Соціальна 
робота

Соціальна робота 
(соціальна педагогіка)

Соціальна робота – бакалавр 
за іншою спеціальністю 

(заочна, виключно комерція)

Соціальна 
робота

Соціальна робота 
(соціальна педагогіка)

Середня освіта 
(Образотворче мистецтво) – 

бакалавр за іншою 
спеціальністю (денна, 
виключно комерція) Середня освіта 

(Образотворче 
мистецтво)

Середня освіта 
(Образотворче 

мистецтво)Середня освіта 
(Образотворче мистецтво) – 

бакалавр за іншою 
спеціальністю (заочна, 
виключно комерція)

Середня освіта (Музичне 
мистецтво) – бакалавр за 

іншою спеціальністю (денна, 
виключно комерція)

Середня освіта 
(Музичне 

мистецтво)

Середня освіта 
(Музичне мистецтво та 

Художня культура)

Середня освіта (Музичне 
мистецтво) – бакалавр за 

іншою спеціальністю (заочна, 
виключно комерція)

Середня освіта 
(Музичне 

мистецтво)

Середня освіта 
(Музичне мистецтво та 

Художня культура)

Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація – бакалавр за 

іншою спеціальністю (денна, 
виключно комерція)

Образотворче 
мистецтво, 

декоративне 
мистецтво, 
реставрація

Образотворче 
мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація – бакалавр за 

іншою спеціальністю (заочна, 
виключно комерція)

Образотворче 
мистецтво, 

декоративне 
мистецтво, 
реставрація

Образотворче 
мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація

Хореографія –  бакалавр за 
іншою спеціальністю (денна, 

виключно комерція)



024 Хореографія Хореографія 

12700 635 6668

Факультет фізичного виховання

014.11

17300 865 9083

15760 788 8274

017

17100 855 8978

14910 746 7828

Хореографія – бакалавр за 
іншою спеціальністю (заочна, 

виключно комерція)

Середня освіта (Фізична 
культура) – бакалавр за іншою 

спеціальністю (денна, 
виключно комерція) Середня освіта 

(Фізична 
культура)

Середня освіта (Фізична 
культура) та методика 

спортивно-масової 
роботиСередня освіта (Фізична 

культура) – бакалавр за іншою 
спеціальністю (заочна, 
виключно комерція)

Фізична культура і спорт – 
бакалавр за іншою 

спеціальністю (денна, 
виключно комерція)

Фізична 
культура і спорт

Фізична культура і 
спорт

Фізична культура і спорт – 
бакалавр за іншою 

спеціальністю (заочна, 
виключно комерція)



Додаток № 8 до наказу №133/1-ун від 02.08.2022

Розміри  плати  за  навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра студентам денної та заочної
форм здобуття освіти (набір 2021 року, термін навчання 1 рік 4 місяці та 1 рік 10 місяців) в Центральноукраїнському державному

педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Назва конкурсної пропозиції
Код 

спеціаль
-ності

Назва 
спеціальності Освітні програми

Ф
ор

ма
 зд

об
ут

тя
 ос

віт
и

К
ур

с

Термін 
навчання

Вартість
плати за

навчання у І
семестрі

2022 року з
урахуванням

індексу
інфляції 5%

Фізико-математичний факультет
Освітні вимірювання– магістр,  

(денна) 011 Освітні,
педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки 
(Освітні вимірювання. Гендерні
студії: науковий аспект)

денна 2 04 міс 12 071

Середня освіта (Математика)–
магістр за неспорідненою

спеціальністю (денна)
014.04 Середня освіта 

(Математика)

Середня освіта (Математика, 
Інформатика  та  Економіка) денна 2 04 міс 12 071

Середня освіта (Математика)–
магістр за неспорідненою

спеціальністю (денна)
014.04 Середня освіта

(Математика)

Середня освіта (Математика)
денна 2 10 міс 15 138

Середня освіта (Фізика)–магістр за
спорідненою спеціальністю,

(денна)
014.08 Середня освіта

(Фізика)

Середня освіта (Фізика і 
математика) денна 2 04 міс 12 071

Середня освіта(Фізика)–магістр за
неспорідненою спеціальністю,

(денна)
014.08 Середня освіта

(Фізика) Середня освіта (Фізика) денна 2 10 міс 15 138

Середня освіта (Трудове
навчання та технології)– магістр

за спорідненою спеціальністю,
(денна)

014.10

Середня
освіта

(Трудове
навчання та
технології)

Середня освіта (Трудове
навчання та технології) денна 2 04 міс 12 071



Середня освіта (Трудове
навчання та  технології)– магістр

за спорідненою спеціальністю,
(заочна)

014.10

Середня
освіта

(Трудове
навчання та
технології)

Середня освіта (Трудове
навчання та технології) заочна 2 04 міс 6 627

Середня освіта (Трудове
навчання та  технології)– магістр
за неспорідненою спеціальністю,

(заочна)
014.10

Середня
освіта

(Трудове
навчання та
технології)

Середня освіта (Трудове
навчання та технології) заочна 2 10 міс 8 311

Статистика– магістр за
спорідненою спеціальністю (денна) 112 Статистика

Статистика 
(Фінансова,страхова та 
комп’ютерна 
статистика)

денна 2 04 міс 12 071

Статистика– магістр за
неспорідненою спеціальністю

(денна)
112 Статистика

Статистика 
(Фінансова,страхова та 
комп’ютерна 
статистика)

денна 2 04 міс 12 071

Комп’ютерні науки– магістр за
спорідненою спеціальністю,

(денна)
122 Комп’ютерні

науки

Комп’ютерні науки
(Програмування, 
адміністрування)

денна 2 04 міс 12 071

Комп’ютерні науки– магістр за
неспорідненою спеціальністю,

(денна)
122 Комп’ютерні

науки

Комп’ютерні науки
(Програмування, 
адміністрування)

денна 2 04 міс 12 071

                                                       Факультет історії та права

Середня освіта(Історія)– магістр за
спорідненою спеціальністю, (денна) 014.03 Середня освіта

(Історія) Середня освіта (Історія, 
Правознавство)

денна 2 04 міс 12 071

Середня освіта(Історія)– магістр за
неспорідненою спеціальністю,

(денна)
014.03 Середня освіта

(Історія) Середня освіта (Історія) денна 2 10 міс 15 138



Середня освіта(Історія)– магістр за
спорідненою спеціальністю, (заочна) 014.03 Середня освіта

(Історія) Середня освіта (Історія, 
Правознавство)

заочна 2 04 міс 6 627

Середня освіта(Історія)– магістр за
неспорідненою спеціальністю,

(заочна)
014.03 Середня освіта

(Історія) Середня освіта (Історія) заочна 2 10 міс 8 311

Право–магістр за   спорідненою
спеціальністю, (денна) 081 Право Право денна 2 04 міс 12 071

Право–магістр за   спорідненою
спеціальністю, (заочна) 081 Право Право заочна 2 04 міс 6 627

Правоохоронна діяльність– магістр
за неспорідненою спеціальністю,

(денна)
262 Правоохоронна

діяльність Правоохоронна діяльність денна 2 10 міс 15 138

Правоохоронна діяльність– магістр
за неспорідненою спеціальністю,

(заочна)
262 Правоохоронна

діяльність Правоохоронна діяльність заочна 2 10 міс 8 311

Міжнародні відносини,суспільні
комунікації та регіональні студії–

магістр  за неспорідненою
спеціальністю,(денна)

291

Міжнародні
відносини,
суспільні

комунікації  та
регіональні студії

Міжнародні  відносини,
суспільні  комунікації
та регіональні студії

денна 2 10 міс 15 138

Міжнародні відносини,суспільні
комунікації та регіональні студії–

магістр  за неспорідненою
спеціальністю,(заочна) 291

Міжнародні
відносини,
суспільні

комунікації  та
регіональні студії

Міжнародні  відносини,
суспільні  комунікації
та регіональні студії

заочна 2 10 міс 8 311



                                                                  Природничо — географічний факультет
Середня освіта (Біологія та

здоров’я людини)– магістр за
спорідненою спеціальністю,

(денна)
014.05

Середня освіта
(Біологія та

здоров’я людини)

Середня освіта (Біологія та
здоров’я людини) денна 2 04 міс 12 071

Середня освіта (Біологія та
здоров’я людини)– магістр за
спорідненою спеціальністю,

(заочна)
014.05

Середня освіта
(Біологія та

здоров’я людини)

Середня освіта (Біологія та
здоров’я людини) заочна 2 04 міс 6 627

Середня освіта (Географія)–
магістр  спорідненою
спеціальністю,(денна)

014.07 Середня освіта
(Географія) Середня освіта(Географія) денна 2 04 міс 12 071

Середня освіта (Географія)–
магістр  спорідненою

спеціальністю,(заочна)
014.07 Середня освіта

(Географія) Середня освіта(Географія) заочна 2 04 міс 6 627

Середня освіта (Природничі науки)
–магістр за спорідненою
спеціальністю,(денна)

014.15
Середня освіта

(Природнич
інауки)

Середня освіта 
(Природничі науки) денна 2 04 міс 12 071

Факультет філології та журналістики
Середня освіта (Українська мова і

література)– магістр за
спорідненою спеціальністю,

(денна)
014.01

Середня освіта
(Українська мова

і література)

Середня освіта (Українська
мова   і література) денна 2 04 міс 12 071

Середня освіта (Українська мова і
література)– магістр за

неспорідненою спеціальністю,
(денна)

014.01
Середня освіта

(Українська мова
і література)

Середня освіта (Українська
мова   і література) денна 2 10 міс      15 138

Середня освіта (Українська мова і
література)– магістр за

спорідненою спеціальністю,
(заочна)

014.01
Середня освіта

(Українська мова
і література)

Середня освіта (Українська
мова   і література) заочна 2 04 міс 6 627

Середня освіта (Українська мова і
література)– магістр за

неспорідненою спеціальністю,
(заочна)

014.01
Середня освіта

(Українська мова
і література)

Середня освіта (Українська
мова   і література) заочна 2 04 міс 6 627



Факультет педагогіки та психології

Педагогіка вищої школи–магістр
(денна) 011 Освітні, 

педагогічні науки
Освітні,педагогічні науки 
(Педагогіка вищої школи) денна 2 04 міс 12 071

Педагогіка вищої школи–магістр
(заочна) 011 Освітні, 

педагогічні науки
Освітні,педагогічні науки 
(Педагогіка вищої школи) заочна 2 04 міс 6 627

Позашкільна освіта–магістр (денна) 011 Освітні, 
педагогічні науки

Освітні,педагогічні науки 
(Позашкільна освіта) денна 2 04 міс 12 071

Позашкільна освіта–магістр
(заочна) 011 Освітні, 

педагогічні науки
Освітні,педагогічні науки 
(Позашкільна освіта) заочна 2 04 міс 6 627

Дошкільна освіта– магістр за
спорідненою спеціальністю,

(денна)
012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта денна 2 04 міс 12 071

Дошкільна освіта– магістр за
неспорідненою спеціальністю,

(денна)
012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта денна 2 10 міс     15 138

Дошкільна освіта– магістр за
спорідненою спеціальністю,

(заочна)
012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта заочна 2 04 міс 6 627

Дошкільна освіта– магістр за
неспорідненою спеціальністю,

(заочна)
012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта заочна 2 04 міс 6 627

Початкова освіта– магістр за
спорідненою спеціальністю,

(денна)
013 Початкова освіта Початкова освіта денна 2    04 міс 12 071

Початкова освіта– магістр за
спорідненою спеціальністю,

(заочна)
013 Початкова освіта Початкова освіта заочна 2 04 міс 6 627

Початкова освіта– магістр за
неспорідненою спеціальністю,

(заочна)
013 Початкова освіта Початкова освіта заочна 2 10 міс 8 311

Психологія– магістр за спорідненою
спеціальністю,(денна) 053 Психологія Психологія(практична

психологія) денна 2 04 міс 12 071

Психологія– магістр за спорідненою
спеціальністю,(заочна) 053 Психологія Психологія(практична

психологія) заочна 2 04 міс 6 627



Психологія– магістр за неспорідненою
спеціальністю,(денна) 053 Психологія Психологія(практична

психологія) денна 2 10 міс     15 138

Психологія– магістр за неспорідненою
спеціальністю,(заочна) 053 Психологія Психологія(практична

психологія) заочна 2 10 міс       8 311

Управління навчальним закладом–
магістр,(денна) 073 Менеджмент Управління навчальним

закладом денна 2 04 міс 12 071

Управління навчальним 
закладом–магістр,(заочна) 073 Менеджмент Управління 

навчальним закладом заочна 2 04міс 6 627

Соціальна робота– магістр за
спорідненою спеціальністю,(денна) 231 Соціальна робота Соціальна робота (соціальна

педагогіка) денна 2 04 міс 12 071

Соціальна робота– магістр за
спорідненою спеціальністю,(заочна) 231 Соціальна робота Соціальна робота (соціальна

педагогіка) заочна 2 04 міс 6 627

Соціальна робота– магістр за
неспорідненою спеціальністю,

(денна)
231 Соціальна робота Соціальна робота  

(соціальна педагогіка) денна 2 10 міс 15 138

Соціальна робота– магістр за
неспорідненою спеціальністю,

(заочна)
231 Соціальна робота Соціальна робота  

(соціальна педагогіка) заочна 2 10 міс 8 311



Мистецький факультет

Середня освіта (Образотворче
мистецтво)– магістр за

спорідненою спеціальністю,(денна) 014.12
Середня
освіта

(Образотворче
мистецтво)

Середня освіта 
(Образотворче 
мистецтво)

денна 2 04 міс 12 071

Середня освіта (Образотворче
мистецтво)– магістр за

неспорідненою спеціальністю,
(заочна)

014.12
Середня
освіта

(Образотворче
мистецтво)

Середня освіта 
(Образотворче 
мистецтво)

заочна 2 04 міс 6 627

Середня освіта (Музичне
мистецтво) – магістр за

спорідненою  спеціальністю,
(денна)

014.13
Середня
освіта

(Музичне
мистецтво)

Середня освіта (Музичне
мистецтво) денна 2 04 міс 12 071

Середня освіта(Музичне
мистецтво)– магістр за

спорідненою спеціальністю,
(заочна)

014.13
Середня
освіта

(Музичне
мистецтво)

Середня освіта (Музичне
мистецтво) заочна 2 04 міс 6 627

Хореографія– магістр за
спорідненою спеціальністю,

(денна) 024
Хореографія   Хореографія

денна 2 04 міс 12 071

Хореографія– магістр за
спорідненою спеціальністю,

(заочна) 024
Хореографія   Хореографія

заочна 2 04 міс 6 627



Факультет фізичного виховання

Середня освіта (Фізична
культура)– магістр за

спорідненою спеціальністю,2
курс (денна)

014.11 Середня освіта 
(Фізична культура)

Середня освіта (Фізична
культура) денна 2 04 міс 12 071

Середня освіта (Фізична
культура)– магістр за

спорідненою спеціальністю,2
курс (заочна)

014.11 Середня освіта 
(Фізична культура)

Середня освіта (Фізична
культура) заочна 2 04 міс 6 627

Середня освіта (Фізична
культура)– магістр за

неспорідненою спеціальністю,2
курс (денна)

014.11 Середня освіта 
(Фізична культура)

Середня освіта (Фізична
культура) денна 2 10 міс 15 138

Середня освіта (Фізична
культура)– магістр за

неспорідненою спеціальністю,2
курс (заочна)

014.11 Середня освіта 
(Фізична культура)

Середня освіта (Фізична
культура) заочна 2 10 міс 8 311

Фізична культура і спорт– магістр
за спорідненою спеціальністю,

(денна)
017 Фізична культура  

і спорт Фізична культура і спорт денна 2 04 міс 12 071

Фізична культура і спорт–магістр за
спорідненою спеціальністю,(заочна) 017 Фізична культура і

спорт Фізична культура і спорт заочна 2 04 міс 6 627

Фізична культура і спорт– магістр
за неспорідненою спеціальністю,

(денна)
017 Фізична культура  

і спорт Фізична культура і спорт денна 2 10 міс 15 138

Фізична культура і спорт–магістр за
неспорідненою спеціальністю,(заочна) 017 Фізична культура і

спорт Фізична культура і спорт заочна 2 10 міс 8 311


