
 
 

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 
 



Розмір плати за 
весь строк 
навчання 

Розмір плати за 
перший рік 

навчання (10 
місяців)

Розмір плати за 
весь строк 
навчання

Розмір плати за 
перший рік 

навчання (10 
місяців)

014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) 3 р. 10 м. 64200 16050 45400 11350
014 Середня освіта ( Хімія) 3 р. 10 м. 64200 16050 - -
014 Середня освіта (Географія) 3 р. 10 м. 64200 16050 - -
091 Біологія 3 р. 10 м. 64200 16050 - -
101 Екологія 3 р. 10 м. 64200 16050 - -

014 Середня освіта ( Мова і література (англійська)) 3 р. 10 м. 70400 17600 - -
014 Середня освіта ( Мова і література (німецька)) 3 р. 10 м. 64200 16050 - -
014 Середня освіта ( Мова і література (французька)) 3 р. 10 м. 64200 16050 - -
035

Філологія (Германські мови та література 
(переклад включно), перша - англійська) 3 р. 10 м. 70400 17600 - -

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 3 р. 10 м. 64200 16050 45400 11350
014 Середня освіта (Математика ) 3 р. 10 м. 64200 16050 45400 11350
014 Середня освіта (Фізика) 3 р. 10 м. 64200 16050 - -
014 Середня освіта (Інформатика) 3 р. 10 м. 64200 16050 - -
051 Економіка 3 р. 10 м. 52800 13200 - -
073 Менеджмент 3 р. 10 м. 52800 13200 38400 9600
104 Фізика та астрономія 3 р. 10 м. 64200 16050 - -
111 Математика 3 р. 10 м. 64200 16050 - -
122 Комп'ютерні науки 3 р. 10 м. 64200 16050 - -

014 Середня освіта (Історія) 3 р. 10 м. 64200 16050 45400 11350
054 Соціологія 3 р. 10 м. 64200 16050 - -

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 3 р. 10 м. 70400 17600 - -

012 Дошкільна освіта 3 р. 10 м. 64200 16050 45400 11350
053 Психологія 3 р. 10 м. 64200 16050 45400 11350
231 Соціальна робота 3 р. 10 м. 64200 16050 45400 11350

013 Початкова освіта 3 р. 10 м. 64200 16050 45400 11350

023
Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація 3 р. 10 м. 70400 17600 - -

024 Хореографія 3 р. 10 м. 70400 17600 - -

014 Середня освіта (Фізична культура ) 3 р. 10 м. 64200 16050 45400 11350
227 Фізична терапія, ерготерапія 3 р. 10 м. 70400 17600 - -
242 Туризм 3 р. 10 м. 57600 14400 - -

014 Середня освіта (Українська мова і література) 3 р. 10 м. 64200 16050 - -
014 Середня освіта ( мова і література (польська)) 3 р. 10 м. 64200 16050 - -

Головний бухгалтер О.П.Стецюцяк

Начальник планово-фінансового відділу Н.Т.Капустяк

Додаток 1
до наказу ректора університету
від  11 червня 2019 року № 219

(у редакції наказу  ректора 
університету                                                        
                  від 16 липня 2019 року 

Навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров'я

Філологічний факультет

Заочна форма здобуття освіти

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)

Денна форма здобуття освіти

Біолого- природничий  факультет

Навчально-науковий інститут іноземних мов

Код Спеціальність

Навчально-науковий інститут фізики,математики, економіки та інноваційних технологій

Історичний факультет

Факультет психології, педагогіки та соціальної роботи

Навчально-науковий інститут музичного мистецтва

Факультет початкової  та мистецької освіти
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Розмір плати за 
весь строк 
навчання 

Розмір плати за 
перший рік 

навчання (10 
місяців)

Розмір плати 
за весь строк 

навчання

Розмір плати за 
перший рік 

навчання (10 
місяців)

014
Середня освіта ( Мова і література 
(англійська)) 2 р. 10 м. 52800 17600 - -

014
Середня освіта (Трудове навчання та 
технології) 2 р. 10 м. 48150 16050 34050 11350

014
Середня освіта (Трудове навчання та 
технології)  1 р. 10 м. 32100 16050 22700 11350

015 Професійна освіта (Транспорт) 2 р. 10 м. 48150 16050 - -
015 Професійна освіта (Транспорт) 1 р. 10 м. 32100 16050 - -
051 Економіка 2 р. 10 м. 39600 13200 - -
051 Економіка 1 р. 10 м. 26400 13200 - -
014 Середня освіта (Інформатика) 2 р. 10 м. - - 34050 11350
122 Комп'ютерні науки 1 р. 10 м. 32100 16050 - -
122 Комп'ютерні науки 2 р. 10 м. 48150 16050 - -

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 1 р. 10 м. 35200 17600 27700 13850

012 Дошкільна освіта 1 р. 10 м. 32100 16050 22700 11350

013 Початкова освіта 1 р. 10 м. 32100 16050 22700 11350
023

Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація 1 р. 10 м. - - 25100 12550

024 Хореографія 1 р. 10 м. - - 25100 12550

014 Середня освіта (Фізична культура ) 1 р. 10 м. - - 22700 11350
227 Фізична терапія, ерготерапія 3 р. 4 м. 59840 17600 - -
227 Фізична терапія, ерготерапія 2 р. 10 м. 52800 17600 - -

014
Середня освіта (Українська мова і 
література) 2 р. 10 м. 48150 16050 34050 11350

Головний бухгалтер О.П.Стецюцяк

Начальник планово-фінансового відділу Н.Т.Капустяк

Філологічний факультет

Навчально-науковий інститут фізики,математики, економіки та інноваційних технологій

Факультет початкової  та мистецької освіти

Навчально-науковий інститут іноземних мов

Навчально-науковий інститут музичного мистецтва

Факультет психології, педагогіки та соціальної роботи

Навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров 'я

Додаток 2
до наказу ректора університету
від  11 червня 2019 року № 219

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)

Код Спеціальність

Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
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Розмір плати за 
весь строк 
навчання 

Розмір плати за 
перший рік 

навчання (10 
місяців)

Розмір плати 
за весь строк 

навчання 

Розмір плати за 
перший рік 

навчання (10 
місяців)

014 Середня освіта (Біологія та здоров'я 
людини) 1 р. 4 м. 24640 17600 - -

014 Середня освіта (Біологія) 1 р. 4 м. - - 22750 16250
014 Середня освіта (Біологія) 1 р. 10 м. 35200 17600 32500 16250
014 Середня освіта ( Хімія) 1 р. 4 м. 24640 17600 - -
014 Середня освіта ( Хімія) 1 р. 10 м. - - 32500 16250
014 Середня освіта (Географія) 1 р. 4 м. 24640 17600 - -
014 Середня освіта (Географія) 1 р. 10 м. - - 32500 16250
091 Біологія 1 р. 4 м. 24640 17600 - -
091 Біологія 1 р. 10 м. - - 32500 16250
101 Екологія 1 р .4 м. 24640 17600 - -

014
Середня освіта ( Мова і література 
(англійська)) 1 р. 4 м. 26320 18800 24640 17600

014
Середня освіта ( Мова і література 
(англійська)) 1 р. 10 м. 37600 18800 35200 17600

014
Середня освіта ( Мова і література 
(німецька)) 1 р. 4 м. 24640 17600 - -

014
Середня освіта ( Мова і література 
(німецька)) 1 р. 10 м. 35200 17600 - -

014
Середня освіта ( Мова і література 
(французька)) 1 р. 4 м. 24640 17600 - -

035
Філологія (Германські мови та 
література (переклад включно), перша - 
англійська)

1 р. 4 м.
26320 18800 - -

035
Філологія (Германські мови та 
література (переклад включно), перша - 
англійська)

1 р. 10 м.
37600 18800 - -

014
Середня освіта (Трудове навчання та 
технології) 1 р. 4 м. 24640 17600 22750 16250

014
Середня освіта (Трудове навчання та 
технології) 1 р. 10 м. 35200 17600 32500 16250

051 Економіка 1 р. 4 м. 21210 15150 - -
051 Економіка 1 р. 10 м. 30300 15150 - -
073 Менеджмент 1 р. 4 м. 21210 15150 - -
073 Менеджмент 1 р. 10 м. 30300 15150 28600 14300
014 Середня освіта (Математика ) 1 р. 4 м. 24640 17600 - -
014 Середня освіта (Математика ) 1 р. 10 м. - - 32500 16250
014 Середня освіта (Фізика) 1 р. 4 м. 24640 17600 - -
014 Середня освіта (Фізика) 1 р. 10 м. 35200 17600 32500 16250
014 Середня освіта (Інформатика) 1 р. 4 м. 24640 17600 - -
014 Середня освіта (Інформатика) 1 р. 10 м. 35200 17600 - -
104 Фізика та астрономія 1 р. 4 м. 24640 17600 - -
104 Фізика та астрономія 1 р. 10 м. 35200 17600 - -
111 Математика 1 р. 4 м. 24640 17600 - -

014 Середня освіта (Історія) 1 р. 4 м. 24640 17600 - -
014 Середня освіта (Історія) 1 р. 10 м. 35200 17600 32500 16250
033 Філософія 1 р. 4 м. 21210 15150 - -
033 Філософія 1 р. 10 м. 30300 15150 - -

Навчально-науковий інститут іноземних мов

Навчально-науковий інститут фізики,математики, економіки та інноваційних технологій

Історичний факультет

Додаток 3
до наказу ректора університету
від  11 червня 2019 року № 219

Біолого-природничий  факультет

Н
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ня

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)

Код Спеціальність

Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти



Розмір плати за 
весь строк 
навчання 

Розмір плати за 
перший рік 

навчання (10 
місяців)

Розмір плати 
за весь строк 

навчання 

Розмір плати за 
перший рік 

навчання (10 
місяців)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 1 р. 4 м. 26320 18800 24640 17600

011 Освітні, педагогічні науки 1 р. 4 м. 24640 17600 22750 16250
012 Дошкільна освіта 1 р. 4 м. 24640 17600 22750 16250
012 Дошкільна освіта 1 р. 10 м. 35200 17600 32500 16250
053 Психологія 1 р .4 м. 24640 17600 22750 16250
053 Психологія 1 р. 10 м. - - 32500 16250
231 Соціальна робота 1 р. 4 м. 24640 17600 22750 16250
231 Соціальна робота 1 р. 10 м. 35200 17600 32500 16250

013 Початкова освіта 1 р. 4 м. 24640 17600 22750 16250
013 Початкова освіта 1 р. 10 м. 35200 17600 32500 16250
023

Образотворче мистецтво, декора-тивне 
мистецтво, реставрація 1 р .4 м. 26320 18800 - -

023
Образотворче мистецтво, декора-тивне 
мистецтво, реставрація 1 р. 10 м. 37600 18800 - -

024 Хореографія 1 р. 4 м. 26320 18800 - -
024 Хореографія 1 р. 10 м. 37600 18800 - -

014 Середня освіта (Фізична культура ) 1 р. 4 м. 24640 17600 22750 16250
014 Середня освіта (Фізична культура ) 1 р.10 м. - - 32500 16250
227 Фізична терапія, ерготерапія 1 р. 4 м. 24640 17600 22750 16250
227 Фізична терапія, ерготерапія 1 р.10 м. 35200 17600 32500 16250

014
Середня освіта (Українська мова і 
література) 1 р. 4 м. 24640 17600 22750 16250

014
Середня освіта (Українська мова і 
література) 1 р.10 м. - - 32500 16250

014
Середня освіта ( Мова і література 
(польська)) 1 р. 4 м. 24640 17600 - -

014 Середня освіта ( Мова і література 
(польська)) 1 р.10 м. - - 32500 16250

Головний бухгалтер О.П.Стецюцяк

Начальник планово-фінансового відділу Н.Т.Капустяк

Філологічний факультет

Факультет психології, педагогіки та соціальної роботи

Навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров 'я

Код Спеціальність

Н
ор

м
ат

ив
ни

й 
ст

ро
к 

на
вч

ан
ня

Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
Продовження Додатка 3

Навчально-науковий інститут музичного мистецтва

Факультет початкової  та мистецької освіти



Розмір плати за 
весь строк 
навчання 

Розмір плати за 
перший рік 

навчання (10 
місяців)

Розмір плати 
за весь строк 

навчання 

Розмір плати за 
перший рік 

навчання (10 
місяців)

011  Освітні, педагогічні науки 4 р. 76000 19000 70000 17500

012 Дошкільна освіта 4 р. 76000 19000 70000 17500

015  Професійна освіта (за спеціалізаціями) 4 р. 76000 19000 70000 17500

025 Музичне мистецтво 4 р. 76000 19000 70000 17500

032  Історія та археологія 4 р. 76000 19000 70000 17500

033 Філософія 4 р. 76000 19000 70000 17500

035  Філологія 4 р. 76000 19000 70000 17500

051  Економіка 4 р. 76000 19000 70000 17500

053  Психологія 4 р. 76000 19000 70000 17500

104  Фізика та астрономія 4 р. 76000 19000 70000 17500

105  Прикладна фізика та наноматеріали 4 р. 76000 19000 70000 17500

111  Математика 4 р. 76000 19000 70000 17500

Головний бухгалтер О.П.Стецюцяк

Начальник планово-фінансового відділу Н.Т.Капустяк

Код Спеціальність

Н
ор

м
ат

ив
ни

й 
ст

ро
к 

на
вч

ан
ня

Денна та очна форми здобуття 
освіти Заочна форма здобуття освіти

Додаток 4
до наказу ректора університету
від  11 червня 2019 року № 219

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)



Розмір плати за 
весь строк 
навчання 

Розмір плати за 
перший рік 

навчання (10 
місяців)

011 Освітні, педагогічні науки 2 р. 42700 21350

015  Професійна освіта (за спеціалізаціями) 2 р. 42700 21350

032  Історія та археологія 2 р. 42700 21350

033  Філософія 2 р. 42700 21350

035 Філологія 2 р. 42700 21350

051 Економіка 2 р. 42700 21350

104  Фізика та астрономія 2 р. 42700 21350

Головний бухгалтер О.П.Стецюцяк

Начальник планово-фінансового відділу Н.Т.Капустяк

Додаток 5
до наказу ректора університету
від  11 червня 2019 року № 219

Код Спеціальність

Н
ор

м
ат

ив
ни

й 
ст

ро
к 

на
вч

ан
ня Денна форма здобуття освіти

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)
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