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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Н А К А З

« 20 » _____06_____  2017 р. №175

Про затвердження тарифів
набору у 2017/2018 навчальному році

Відповідно д о  Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №796 «Про 
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, 
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної 
форми власності» та на підставі Положення «Про порядок надання платних освітніх та інших 
послуг у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара», 
затвердженого наказом ректора від 14.08.2015 року № 332, Закону України «Про вищу 
освіту» та рішення Вченої ради ДНУ ім. Олеся Гончара (протокол №14 від 08.06.2017 р.)

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити тариф (розмір плати) на навчання в університеті за освітнім ступенем 
бакалавра денної форми навчання за один навчальний рік відповідно до укладених договорів 
у межах ліцензованого обсягу набору на 2017/2018 навчальний рік для громадян України та 
іноземних громадян за спеціальністю:

Код
спеціальності

Спеціальність
Вартість, грн.

Г ромадяни 
України

Іноземні
громадяни

132 Матеріалознавство 10 500 38 000

2. Затвердити тарифи (розмір плати) на навчання в університеті за освітнім ступенем 
магістра заочної форми навчання за один навчальний рік відповідно до укладених договорів 
у межах ліцензованого обсягу набору на 2017/2018 навчальний рік для громадян України та 
іноземних громадян за спеціальностями:

Код
спеціальності

Спеціальність
Вартість, грн.

Г ромадяни 
України

Іноземні
громадяни

102 Хімія 5 500 38 000
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 6 000 38 000
242 Туризм 6 500 38 000
292 Міжнародні економічні відносини 9 000 38 000



3. Встановити, що вартість навчання за відповідною спеціальністю визначається 
відповідно до калькуляції витрат за перший рік навчання і має право змінюватись не частіше 
одного разу на рік і не більш як на офіційних рівень інфляції за попередній календарний рік.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора.

м. В. ПОЛЯКОВ

Проект наказу вносить 
перший проректор

УЗГОДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної роботи
Головний бухгалтер
Зав. навчального відділу
Т.в.о. зав. договірного відділу
Нач. відділу підготовки фахівців
для зарубіжних країн та академічних обмінів
Нач. юридичного відділу

Нач. загального відділу

О. О. Кочубей

С. О. Чернецький 
С. О. Руссу 
О. В. Верба 

Н.М. Пишна

К. В. Геті 
Т. В. Шляхова 
А. І. Маякова


