
  
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

 

Н А К А З  
 

«22 » квітня 2016 р.         № 60 г 

 

Про затвердження тарифів 

набору у 2016/2017 навчальному році 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №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», спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

фінансів України та Міністерства економіки України від 23.07.2010р. №736/902/758 «Про 

затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними 

закладами», Закону України «Про вищу освіту» та рішення Вченої ради ДНУ (протокол №11 

від 21.04.2016р. року) 

 

Н А К А З У Ю :  
 

1. Затвердити тарифи (розмір плати) на навчання в університеті за один навчальний 

рік відповідно до укладених договорів у межах ліцензованого обсягу прийому за 

відповідними напрямами та спеціальностями для громадян України на 2016/2017 навчальний 

рік: 

1.1 Для здобуття ступеню вищої освіти бакалавр (додаток № 1). 

1.2 Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (додаток № 2). 

1.3 Для здобуття ступеню вищої освіти магістр (додаток № 3). 

2. Затвердити тарифи (розмір плати) на навчання в університеті за один навчальний 

рік відповідно до укладених договорів у межах ліцензованого обсягу прийому за 

відповідними напрямами та спеціальностями для іноземних громадян на 2016/2017 

навчальний рік: 

2.1 Для здобуття ступеню вищої освіти бакалавр (додаток №4). 

2.2 Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (додаток № 5). 

2.3 Для здобуття ступеню вищої освіти магістр (додаток № 6). 

3. Затвердити тарифи (розмір плати) на навчання в університеті за один навчальний 

рік відповідно до укладених договорів у межах ліцензованого обсягу прийому за 

відповідними напрямами та спеціальностями на 2016/2017 навчальний рік у Центрі 

післядипломної освіти (додаток №7); 

4. Для осіб, які навчаються в Університеті на підставі укладених договорів при 

переведенні без перерви в навчанні з однієї форми навчання на іншу, з одного напряму на 

інший чи з однієї спеціальності на іншу, або які переукладають договір у зв’язку зі зміною 

громадянства чи зміною замовника, вартість плати за навчання встановлюється на рівні 

вартості плати, яка діє у відповідний період на відповідному курсі, напрямі, спеціальності та 

формі навчання, куди здійснюється переведення. 



При поновленні, переведенні з місць бюджетного фінансування студентів 

Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара чи з іншого навчального 

закладу на місця позабюджетного фінансування вартість плати за навчання встановлюється 

на рівні вартості плати, яка діє на відповідному напрямі, спеціальності та формі навчання для 

студентів набору 2016/2017 навчального року. 

5. 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. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з соціально-

економічних питань Яшина Д.О. 

 

 

 

 

 

РЕКТОР    М. В. ПОЛЯКОВ 

 

 

 

Проект наказу вносить     

проректор    Д. О. Яшин 

 

 

 

Погоджено: 

 

Перший проректор     О. О. Кочубей 

Проректор      С.О. Чернецький 

Гол. бухгалтер     С. О. Руссу 

Зав. навч. відділу     О.В. Верба 

Нач. рекламно-договірного відділу  Л.І. Яковенко 

Нач. відділу підготовки 

фахівців для зарубіжних країн 

та академічних обмінів    Г. А. Онищенко 

Нач. юр. відділу     Т.В. Шляхова 

Нач. загал. відділу     А. І. Маякова 
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