
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені ІВАНА ФРАНКА 
 

НАКАЗ  
 

м. Дрогобич 
11.06.2019 р.                                                                                                        № 219 
 
Про затвердження розмірів плати  
за навчання для здобувачів вищої 
освіти денної та заочної форм  
здобуття освіти набору 2019  року  
 

Відповідно до статті 73 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 
№1559-VII із змінами і доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України № 796 
від 27 серпня 2010 року «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 
надаватися державними навчальними закладами», Порядку надання платних освітніх 
послуг державними і комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним 
наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та 
Міністерства фінансів України від  23.07.2010 р.  № 736/902/758, Статуту 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити розміри плати за навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра 
на основі повної загальної середньої освіти студентами денної та заочної форм здобуття 
освіти набору 2019 року, підготовка яких здійснюється понад державне замовлення в 
межах ліцензованого обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та 
юридичними особами (у гривнях) згідно з  додатком 1. 

2. Затвердити розміри плати за навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста студентами денної та 
заочної форм здобуття освіти набору 2019 року, підготовка яких здійснюється понад 
державне замовлення в межах ліцензованого обсягу відповідно до договорів, укладених з 
фізичними та юридичними особами (у гривнях) згідно з   додатком 2. 

3. Затвердити розміри плати за навчання для здобуття освітнього ступеня магістра 
на основі ступеня бакалавра (магістра) та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 
студентами денної та заочної форм здобуття освіти набору 2019 року, підготовка яких 
здійснюється понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу відповідно до 
договорів, укладених з фізичними та юридичними особами (у гривнях) згідно з додатком 
3. 

4. Затвердити розміри плати за навчання для здобуття освітнього ступеня доктора 
філософії аспірантами денної та заочної форм здобуття освіти набору 2019 року, 
підготовка яких здійснюється понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу 
відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами (у гривнях) 
згідно з додатком 4. 



5. Затвердити розміри плати за навчання для здобуття освітнього ступеня доктора 
наук докторантами денної форми здобуття освіти набору 2019 року, підготовка яких 
здійснюється понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу відповідно до 
договорів, укладених з фізичними та юридичними особами (у гривнях) згідно з додатком 
5. 

6. Планово-фінансовому відділу (Капустяк Н.Т.) кожного року до 01 лютого 
здійснювати  перерахунок вартості оплати за навчання на наступний навчальний рік 
здобувачами вищої освіти денної та заочної форм здобуття освіти набору 2019 року на 
офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік. 

7. Відділу інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю (Думич В.Т.) 
забезпечити оприлюднення розмірів плати за навчання у засобах масової інформації, на 
офіційному веб-сайті та на інформаційних стендах університету. 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 
 
Ректор                                  Н.В.Скотна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОГОДЖЕНО: 
 
Проректор з науково-педагогічної роботи                                                          В.Л. Шаран 
 
Проректор з науково-педагогічної роботи та 
стратегії соціально-економічного розвитку                                                         В.А. Бодак 
 
Завідувач аспірантури і докторантури                                                                  О.А.Куцик 
 
Головний бухгалтер                                                                                               О.П. Стецюцяк  
 
Юрисконсульт                                                                                                        В.Л. Кісіль 
 
 
 
Проект вносить: 
 
Начальник планово-фінансового відділу Н.Т.Капустяк 
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