
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 1 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2015 році

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Громадяни України
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форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна
форма
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Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчанняНазваКодНазваКод

Вартість одного року навчання,
грн. *

Нормативні терміни навчанняЛіцензовані обсягиНапрями підготовкиГалузі знань

Бакалавр

5000.007200.004р4р25025дошкільна освіта6.010101Педагогічна освіта0101

5000.007000.004р4р50050початкова освіта6.010102Педагогічна освіта0101

5000.007500.004р4р25025
корекційна освіта Логопедія.
Спеціальна психологія6.010105Педагогічна освіта0101

5000.007500.004р4р50050
корекційна освіта
Олігофренопедагогіка. Логопедія.6.010105Педагогічна освіта0101

5000.007800.004р4р75075соціальна педагогіка6.010106Педагогічна освіта0101

5000.007800.004р4р1000100фізичне виховання *6.010201
Фізичне виховання, спорт і
здоров’я людини0102

5000.007800.004р4р60080спорт6.010202
Фізичне виховання, спорт і
здоров’я людини0102

5000.007800.004р4р100080здоров’я людини6.010203
Фізичне виховання, спорт і
здоров’я людини0102

5000.007000.004р4р20020хореографія *6.020202Мистецтво0202

5000.007000.004р4р25025музичне мистецтво *6.020204Мистецтво0202

5000.007800.004р4р30030образотворче мистецтво *6.020205Мистецтво0202

5000.008300.004р4р75090історія *6.020302Гуманітарні науки0203

5000.007500.004р4р750110
філологія Українська мова та
література *6.020303Гуманітарні науки0203
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5000.008700.004р4р750125філологія Англійська мова *6.020303Гуманітарні науки0203

8700.004р0025філологія Німецька мова*6.020303Гуманітарні науки0203

8700.004р0025філологія Французька мова*6.020303Гуманітарні науки0203

7000.004р0025філологія Російська мова*6.020303Гуманітарні науки0203

5000.008000.004р4р60060практична психологія6.030103Соціально-політичні науки0301

7000.004р0030хімія *6.040101Природничі науки0401

5000.007800.004р4р70070біологія *6.040102Природничі науки0401

5000.007800.004р4р35060географія *6.040104Природничі науки0401

5000.006500.004р4р25060математика *6.040201Фізико-математичні науки0402

6500.004р0050фізика *6.040203Фізико-математичні науки0402

7000.004р0030інформатика *6.040302Системні науки та кібернетика0403

7500.004р0060туризм6.140103Сфера обслуговування1401
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Вартість одного року навчання,
грн. *

Нормативні терміни навчанняЛіцензовані обсягиСпеціальностіГалузі знань

Магістр

8000.0010000.001р1р15015дошкільна освіта8.01010101Педагогічна освіта0101

10000.001р0015початкова освіта8.01010201Педагогічна освіта0101

10000.001р0010корекційна освіта логопедія8.01010501Педагогічна освіта0101

10000.001р0010
корекційна освіта
олігофренопедагогіка8.01010501Педагогічна освіта0101

8000.0010000.002р1р10010соціальна педагогіка8.01010601Педагогічна освіта0101

8000.0010000.001р1р12012фізичне виховання *8.01020101
Фізичне виховання, спорт і
здоров’я людини0102

8000.0010000.001р1р10010спорт8.01020201
Фізичне виховання, спорт і
здоров’я людини0102

8000.0010000.001р1р10010фізична реабілітація8.01020302
Фізичне виховання, спорт і
здоров’я людини0102

8000.0010000.001р1р808хореографія *8.02020201Мистецтво0202

8000.0010000.001р1р505музичне мистецтво *8.02020401Мистецтво0202
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10000.001р0015образотворче мистецтво *8.02020501Мистецтво0202

8000.0010000.001р1р10025історія *8.02030201Гуманітарні науки0203

8000.0010000.001р1р15015українська мова і література *8.02030301Гуманітарні науки0203

10000.001р0015мова і література англійська мова*8.02030302Гуманітарні науки0203

8000.0010000.001р12012мова і література російська мова*8.02030302Гуманітарні науки0203

10000.001р0010мова і література німецька мова*8.02030302Гуманітарні науки0203

10000.001р0025практична психологія8.03010301Соціально-політичні науки0301

10000.001р0010хімія *8.04010101Природничі науки0401

8000.0010000.001р1р10010біологія *8.04010201Природничі науки0401

8000.0010000.001р1р10010географія *8.04010401Природничі науки0401

10000.001р0015математика *8.04020101Фізико-математичні науки0402

10000.001р0025фізика *8.04020301Фізико-математичні науки0402

10000.001р0010туризмознавство8.14010301Сфера обслуговування1401

8000.0010000.002р1р40040управління навчальним закладом8.18010020Специфічні категорії1801

8000.0010000.002р1р25025педагогіка вищої школи8.18010021Специфічні категорії1801
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Вартість одного року навчання,
грн. *

Нормативні терміни навчанняЛіцензовані обсягиСпеціальностіГалузі знань

Спеціаліст

7000.009500.001р1р25025дошкільна освіта7.01010101Педагогічна освіта0101

7000.009500.001р1р50050початкова освіта7.01010201Педагогічна освіта0101

7000.009500.001р1р8025корекційна освіта логопедія7.01010501Педагогічна освіта0101

7000.009500.001р1р7020
корекційна освіта
олігофренопедагогіка7.01010501Педагогічна освіта0101

7000.009500.001р1р60060соціальна педагогіка7.01010601Педагогічна освіта0101

7000.009500.001р1р90090фізичне виховання *7.01020101
Фізичне виховання, спорт і
здоров’я людини0102

7000.009500.001р1р60060спорт7.01020201
Фізичне виховання, спорт і
здоров’я людини0102
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7000.009500.001р1р50050фізична реабілітація7.01020302
Фізичне виховання, спорт і
здоров’я людини0102

7000.009500.001р1р20020хореографія *7.02020201Мистецтво0202

7000.009500.001р1р25025музичне мистецтво *7.02020401Мистецтво0202

7000.009500.001р1р30030образотворче мистецтво *7.02020501Мистецтво0202

7000.009500.001р1р50060історія *7.02030201Гуманітарні науки0203

7000.009500.001р1р60060українська мова і література *7.02030301Гуманітарні науки0203

7000.009500.001р1р500100мова і література англійська мова*7.02030302Гуманітарні науки0203

9500.001р0025мова і література німецька мова*7.02030302Гуманітарні науки0203

9500.001р0025
мова і література французька
мова*7.02030302Гуманітарні науки0203

7000.009500.001р1р50050практична психологія7.03010301Соціально-політичні науки0301

9500.001р0020хімія *7.04010101Природничі науки0401

7000.009500.001р1р50050біологія *7.04010201Природничі науки0401

7000.009500.001р1р35040географія *7.04010401Природничі науки0401

7000.009500.001р1р25050математика *7.04020101Фізико-математичні науки0402

9500.001р0070фізика *7.04020301Фізико-математичні науки0402

9500.001р0025туризмознавство7.14010301Сфера обслуговування1401

*Дані за результатами прийому у 2014 році

Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями) - 100 місць ліцензованого обсягу

Примітки:
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