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Про встановлення BapTocTi
платних ocBiTHix послуг,
що цадаються для здобуття освiтп
за рiзними рiвнями вищоi освiти
на 2021-2022 навчальний piK.

Згiдно Закону УкраiЪи <Про вищу ocBiry>>, постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 27.08.2010р. Jф79б, постанови Кабiнеry MiHicTpiB
УкраiЪи <Щеякi питаннrI запровадження iндикативноi собiвартостil> ВiД
03.03.2020р. JФ191, спiльного наказу MiHicTepcTBa освiти

i

науки Украiни,
MiHicTepcTBa економiки УкраiЪи, MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд
23 .07

.20t0p.

J\b73

б

l902l7 58

Наказую:

1.

Встановити диференцiйовану BapTicTb платних ocBiTHix посJIУг,
що надаються у 2О2|-2О22 навчалъному роцi для здобуття рiзних piBHiB
вищоi освiти (бакалаврського, магiстерського, освiтньо-наукового).

1) факультети

.

-

для стчдентiв 1- 4 KypciB (ОР - бакалавр)
iсторичний
фiзиКо-математичний
фiзи.*rого виховання i спорry
спецiальнiсть 014 - Середня ocBiTa (Фiзи,ша культура)
мистоцтв
спецiа-ltьнiсть 014 - Середня ocBiTa (Музичне мистецтво)
Середня ocBiTa (Образотворче мистецтво)
природничий
спецiальнiсть 014 - Середня ocBiTa (Бiологiя та здоров'я людини)
спецiаrrьнiсть 014 - Середrrя ocBiTa (Хiмiя)
спецiа-ltьнiсть 091 * Бiологiя
психологii i соцiологii
спецiальнiсть 231 - Соцiальна робота

донна форма навчання - 14010 грн.
заотша форма навчання - 12560 грн.

2) факультети

-

початкового навчання
дошкiльноi освiти
фiзичного виховання i спорry
спецiальнiсть 017 - Фiзична культура i спорт
мистецтв
спецiальнiсть 023 - Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрацiя
спецiальнiсть 024 - Хореографiя
украiнський мовно-лiтературний
природничий
спецiа,тьнiсть 0lб - Спецiальна ocBiTa
iноземноi фiлологii
спецiальнiсть 014 - Середня ocBiTa (Мова i лiтература(англiйська))
спецiальнiсть 014 - Середня ocBiTa (Мова i лiтература(нiмецька))
спецiальнiсть 014 - Серелня ocBiTa (Мова i лiтература(французька))

денна форма навчання
заочна форма навчання
3) факультети

-

-

14920 грн.
12560 грн.

- iноземноi фiлологii

спецiальнiсть 035 - Фiлологiя
мистецтв
спецiа,rьнiсть 022 - !изайн
юридичний
спецiальнiсть 051 - EKoHoMiKa
081 - Право
tlсихологii i соцiологii
052 - Полiтологiя
053 - Психологiя
054 - Соцiологiя

денна форма навчання- 24830 грн.
заочна форма навчання - 12560 грн.

для стчдентiв 1 KypciB (оР - магiстр)
1) факультети

-

iсторичний
фiзико-математичний
фiзичного виховання i спорту
спецiальнiсть 014 - Середня ocBiTa (Фiзична культура)
мистецтв
спецiальнiсть 014 - Середня ocBiTa (Музичне мистецтво)
спецiальнiсть 014 - Середня ocBiTa (Образотворче мистецтво)
природничий
спецiальнiсть 014 - Середня ocBiTa (Бiологiя та здоров'я людини)
спецiальнiсть 014 - Середня ocBiTa (Хiмiя)
спецiальнiсть 014 - Середня ocBiTa (Природничi науки)
спецiальнiсть 091 - Бiологiя
психологii i соцiологii
спецiальнiсть 231 - Соцiальна робота

денна форма навчання - 16800 грн. (23520 грн. за весь перiод навчання)
заочна форма навчання - 1 5400 грн. (2 1 560 грн. за весь перiод навчання)

2) факультети - фiзичного виховання i спорту
спецiальнiсть 017 - Фiзична культура i спорт

мистецтв

спецiальнiсть 024 - Хореографiя
спецiальнiсть 025 - Музичне мистецтво
украiнський мовно-лiтературний
денна форма навчання
заочна форма навчання

-

17980 грн. (25772грн. за весь перiод навчання)
1 5400 грн. (2 1 560 грн. за весь перiод навчання)

3) факультети - початкового навчання

дошкiльноТ освiти
природничий
спецiальнiсть 016
iноземноi фiлологiТ
спецiальнiсть 0i4
спецiа,rьнiсть 014
спецiальнiсть 0l4

денна форма навчання
заочна форма навчання

4)

факультети

*

-

- Спецiальна
- Серелня
- Серелня
- Серелня

ocBiTa

ocBiTa (Мова i лiтература(англiйська))
ocBiTa (Мова i лiтература(нiмецька))
ocBiTa (Мова i лiтература(французька))

17980 грн. (25I72 грн.за весь перiод навчання)
1 6570 грн. (2З 1 98 грн. за весь перiод навчання)

iноземноi фiлологii
спецiальнiсть 035 - Фiлологiя
мистецтв
спецiальнiсть 022 - Щизайн
юридичний
спецiальнiсть 051 - EKoHoMiKa
081 - Право
психологii i соцiологii
052 - Полiтологiя
053 * Психологiя
054 - Соцiологiя

денна форма навчання
заочна форма навчання

-

-

299З0 грн. (41902 грн. за весь перiод навчання)
16570 грн. (23198 грн. за весь перiод навчання)

для аспiрантiв

-

денна форма навчання
вечiрня форма навчання
заочна форма навчання

71800 грн. (за весь перiод навчання)
- 71800 грн. (за весь перiод навчання)
53840 грн. (за весь перiод навчання)

-

для докторантiв
денна форма навчання

-

58060 грн. (за весь перiод навчання)

для слухачiв IПКППМО (ОР - магiстр)
спецiальнiсть 073 - Менеджмент:
299З0 грн. (41902 грн. за весь перiод навчання)
денна форма навчання
заочна форма навчання - 14800 грн. (20720 грн. за весь перiод навчання)

-

У

ý2

випадках поновлення на навч.lння студентiв до унiверситету (якi були раrriше
ВiЦРахОванi), срла оплати встановлюеться в тарифах на момеIIт поновлеЕIuI.

ýз

Пiльгова оплата в розмiрi 75Yо вiдповноi BapTocTi навчаншI може встановJIюватися
дtя студентiв, якi мЕlють соцiальнi пiльги, встtlновленi державою:
студенти з числадiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування тапiд
опiкою;
студеIIти з числа осiб, лri мають статус постражд€rлих внаслiдок Чорнобильськоi
катастрофи (I та II категорir);
- СТУДеНТИ З Ма.rrОзабезпечених сiмеЙ (у разi отриманIIJI вiдповИноi державноi
доrrомоги згiдно iз законодавством);
СТУДеНТИ, якi е iнвалiдалли з дитинства та iнвалiда]чIи I-oi
- III-oi груп.

-

-

ВстановитИ пiльгУ 25%

ý4
вiд загшьноi суми на оплату

навчанIUI студент€lп{
унiверситету, якi:
1) визншri rIасникulNIи бойових дiй вiдrrовiдно до пункту 19 частини першоi cTaTTi 6
Закону Украiни <Про статус BeTepaHiB вiйни, гараллтii iх соцiального зzlхисту));
2) студента:rл унiверситету iз сiмей:
- осiб рядового i начальницького скJIаду органiв внутрiшнiх спрtlв УкраЪи,
полiцейських, якi зtгинули або померли внаслiдок поранення, конryзii
**iц""ч,
""
одержаниХ пiД чаС 1^racTi В антитерористичнiй операцii, зЕlхищЕtючи неза.тrежнiсть,
cyBepeHiTeT та територiальну цiлiснiсть УкраiЪи;
- осiб, якi добровiльно забезпечували (або добровiльно запучitJIися
до
забезпечення) проведення антитерористи.шrоi операцii (у тому числi здiйснювашr
волонтерСьку дiяльНiсть) та загиЕули (пропали безвiсти), померли внаслiдок пораненнlI,
контузii або калiцТва, одерЖаних пiД час забезПечоннrI проведеннJI антитерорЙсти.пrоi'
операцiТ (у тому ,шслi волонтерськоi дiяльностi), перебуваюwr безпосередньо в
районах
антитерористичноi операцiТ у перiод ii проведення;
- осiб, якi, перебуваюIм у складi добровопь.*rх
формув€lнь, що були угворенi або
сЕtN{оорганiзувалися для захисту незалежностi, cyBepeHiTery та територiаrrьноi
цiлiсностi
Украiни, зЕгинули (пропа.пи безвiсти), померли внаслiдок .rораrr.""", конryзii або
калiцтва, одержz}них пiд час безпосередньоi yracTi в антитерористичнiй операцii,
забезпечення ii проведення, перебуваю.п,r безпосередньо в
районах антитерористичноi
операuii у перiод iT проведеннrI, за )ДiIОВИ, що в подапьшому TaKi добровольчi
форrу"аr",
були вкlпоченi до скJIаду Збройних Сил, Мвс, Нацiональноi гвардif та iнших
угворених
вiдповiднО до законiВ УкраiнИ вiйськовИх форп,ryвань та правоохоронних органiв;
- осiб, якi, перебувЕlюtlи у складi добровольчих
формувань, Що були угворенi або
само органiзува;rися дJUI зaжисту Еезалежностi, cyBepeHiTeTy, територiальноi цiлiсностi
УКРаiНИ, uIПе В ПОДаЛьшому TaKi добровольчi формувtlннll не були вктпоченi
до скJIаду
Збройних Сил, МВС, Нацiона.ltьноi гвардii та iнших угворених вiдповiдно до законiв
УкраiнИ вiйськовИх формувань та правоохоронЕих органiв,Ъа.""уrr" (пропали безвiсти),
померли внаслiдок пораIIення, контузiТ.п.r калiцтва, одержrlних пiд
uй*о"u"ня тtlкими
"ас
добровольтмми формуваннями зilвдzlнь Еtнтитерористичноi операцii
у взаемодii iз
збройними Силами, мвс, Нацiона.пьною гвардiею та iншими угвореними вiдповiдно до
законiв УкраiЪи вiйськовими формуваннями та право-охороЕними органаIuи, перебуваrочи
безпосередньо в районах антитерори'стичноi операцii у перiод ii проведення;
- вiйськовос.тryжбовцi фезервiсти, вiйськовозобов'язаних)
прапiвникiв
Збройних Сил, Нацiональноi гвардii,
Служби зовнiшньоi розвiдки,
.щержприкордонслужби, Щержспецтрансслужби, вiйськовослужбовцiв вiйськових
прокуратур, осiб рядового та начzrльницького складу пiдроздiлiв опоративного
забезпечення зон проведонIuI антитерористичноi операuii дФс, полiцейських, осiб
рядового, начальниЦькогО склад/, вiйськовослужбовцiв, працiвникiв МВС, Управлiнrrя

сБу,

та

держzlвноТ охорони, ,Щержспецзв'язку, ДСНС, ,ЩПтС, iнших утворених вiДповiДнО ДО
законiв вiйськових формувань, якi захищали незалежнiсть, cyBepeHiTeT та територiальнУ
цiлiснiсть Украiни i брали безпосередню yrlacTb в антитерористи.шiй опеРаЦii,
забезпеченнi Гi проведення, перебуваrочи безпосередньо в районах антит9рористичнОi
операuii у перiод Гi проведення, та зtгинули (пропали безвiсти), померли внаслiДОК

поранення, конryзii або калiцтва, одержаних пiд час безпосередньоi y"racTi В
Еlнтитерористи.цriй операцii, забезпечення ii проведенIuI, перебуваючи безпосередньо В
районах антитерористичноi операuii у перiод Ii проведення, а тtжож дiтям iз СiмеЙ
працiвникiв пiдlриемств, ycTtlнoB, органiзацiй, якi зzrлrlалися до забезпеченIuI проведеншI

антитерористичноi операцii та загинули (пропаrrи безвiсти), померли внаслiдок пораненIш,
контузiТ або калiцтва одержаних пiд час забезпечення проведеЕIнlI антитерористи'*rоi
операцii безпосередньо в районах та у перiод ii проведення;
- осiб, жi загинули або померли внаслiдок поранеЕь, калiцтва, контузii.п,I iнших
ушкоджень здоров'я, одержчtних пiд час yracTi у Революцii Гiдностi;
- дiтячr, один з батькiв яких помер внаслiдок захворюв€lншI, одержаIIого в перiод
yracTi в Еlнтитерористи.пriй операцii;
3) студентам, якi:
- е дiтьми осiб, визнаних уIасникЕtп{и бойових дiй вiдповiдно до пункry 19
частини першоi cTaTTi б Закону УкраiЪи кПро статус ветершriв вiйни, гаралrтii iх
соцiального захисту)
- зареестрованi як внутрiшньо перемiщенi особи.
Надшrrrя пiльг дJuI студентiв унiверситету, якi вiднесенi до зtвначених категорiй
(пункт 2-3), поширюеться до закiнчення студентtlми вищого навчального зtlкJIаду, апе не
довше, нiж до досягнення ними 2З poKiB.
У вип4дку, коли студент унiверситету навчаеться на декirькох факультетах
(спецiальностлr), мае пpElBo використати надання пiльги на навч€lннrl лише на одному
факупьтетi (спецiальностi) за власним вибором.
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Контракти дJIя нчtвчtlння в бака.тlавратурi та магiстратурi оформляються окремо
пiсля прийнягтя вiдповiдного рiшення приймалъною комiсiею.

ý6

За своечасне внесення плати за навчання вiдповiда,тьнiсть покласти на деканiв
факультетiв.

Ректор

Виконавець: Ходак

юрiй БоЙчук

