Вартість платних освітніх та інших послуг, які надаються
Уманським державним педагогічним університетом
імені Павла Тичини та його структурними підрозділами

1. Вартість навчання для громадян України на 2019-2020 н.р.:
1. Денна форма навчання:
бакалаври – 10 800,00 грн.
магістри – 11 700,00 грн.
2. Заочна форма навчання:
бакалаври – 8 521,00 грн.
магістри – 11 500,00 грн.
2. Вартість навчання для студентів (громадян України) за освітньопрофесійним ступенем «молодший бакалавр» на 2019-2020 н.р.:
Денна форма навчання – 6 800,00 грн.
Заочна форма навчання – 2 500,00 грн.
3. Вартість проживання студентів у гуртожитках на 2019-2020 н.р.:
- в гуртожитку № 1 - 520,00 грн. (п’ятсот двадцять гривень 00 копійок)
за один місяць проживання з однієї особи;
- в гуртожитку № 1 - в кімнатах підвищеного комфорту - 680,00 грн.
(шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) за один місяць проживання з
однієї особи;
- в гуртожитку № 2 - 518,00 грн. (п’ятсот вісімнадцять гривень 00
копійок) за один місяць проживання з однієї особи.
4. Встановити на 2019-2020 рр. плату за проживання в кімнаті для
гостей поліпшеного планування гуртожитку № 1 (за одне ліжкомісце) у розмірі 75,00 грн. (сімдесят п’ять гривень 00 копійок) за одну
добу.
5. Встановити на 2019-2020 рр. плату за проживання в кімнаті для
гостей поліпшеного планування гуртожитку № 2 (за одне ліжкомісце) у розмірі 80,00 грн. (вісімдесят гривень 00 копійок) за одну
добу.

6. Встановити на 2019-2020 н.р. вартість підготовки одного здобувача
вищої освіти в аспірантурі за освітнім ступенем доктор філософії за
спеціальностями: менеджмент; соціальна робота; психологія; освітні,
педагогічні науки; професійна освіта (за спеціалізаціями); історія та
археологія в розмірі 16 015,00 грн. (шістнадцять тисяч п’ятнадцять
гривень 00 копійок) за 1 навчальний рік.
7. Встановити на 2019-2020 н.р. вартість підготовки одного здобувача
в докторантурі за освітнім ступенем доктор наук за спеціальностями:
освітні, педагогічні науки; соціальна робота; менеджмент; психологія;
професійна освіта (за спеціалізаціями) в розмірі 14 040,00 грн.
(чотирнадцять тисяч сорок гривень 00 копійок) за 1 навчальний рік.
8. Встановити на 2019 рік плату за підготовку та прийом
кандидатських іспитів:
- спеціальність - 1665,00 грн. (одна тисяча шістсот шістдесят п’ять
гривень 00 копійок);
- іноземна мова – 1250,00 грн. (одна тисяча двісті п’ятдесят гривень
00 копійок);
- філософія – 1170,00 грн. (одна тисяча сто сімдесят гривень 00
копійок).
9. Встановити на 2019 рік вартість надання протокольно –
інформаційних послуг іноземним громадянам у сумі 600,00 грн.
(шістсот гривень 00 копійок) з однієї особи.
10. Вартість навчання для іноземних громадян на 2019-2020 н.р.:
Денна форма навчання:
бакалаври – 28 500,00 грн.
магістри –

32 000,00 грн.

Заочна форма навчання:
бакалаври – 22 900,00 грн.
магістри – 28 050,00 грн.

11. Встановити з 01.11.2018 по 31.05.2019 року (з 01.01.2019 р. по
31.01.2019 р. - канікули) плату за підготовку слухачів на курсах
іноземних мов у розмірі 2100,00 грн.(дві тисячі сто гривень 00
копійок) з однієї особи за весь період підготовки.
12. Встановити з 02.11.2019 по 25.04.2020 рр. плату за підготовку
громадян України до вступу у заклади вищої освіти у розмірі 420,00
грн. (чотириста двадцять гривень 00 копійок) з одного слухача за один
предмет за весь термін підготовки.
12. Встановити з 16.04.2019 р. по 14.10.2019 р. плату за оренду
приміщення актової зали навчального корпусу № 3 за одну годину у
розмірі 156,00 грн. (сто п’ятдесят шість гривень 00 копійок).
13. Встановити з 16.04.2019 р. по 14.10.2019 р. плату за оренду
приміщення спортивної зали навчального корпусу № 3 за одну годину у
розмірі 211,00 грн. (двісті одинадцять гривень 00 копійок).
14. Встановити з 16.04.2019 р. по 14.10.2019 р. плату за оренду
приміщення залу боксу навчального корпусу № 3 за одну годину у
розмірі 152,00 грн. (сто п’ятдесят дві гривні 00 копійок).
15. Встановити з 16.04.2019 р. по 14.10.2019 р. плату за оренду
приміщення їдальні навчального корпусу № 3 за одну годину у розмірі
99,00 грн. (дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок).
16. Встановити з 15.11.2018 по 15.05.2019 року плату за підготовку
слухачів на курсах української мови для іноземних студентів у розмірі
2400,00 грн.(дві тисячі чотириста гривень 00 копійок) з одного слухача за
весь період підготовки.
17. Встановити з 12.11.2018 по 12.02.2019 рр. плату за підготовку
слухачів на інтенсивних курсах польської мови у розмірі 660,00 грн.
(шістсот шістдесят гривень 00 копійок) з однієї особи за весь період
підготовки.
18. Встановити з 01.11.2018 по 31.05.2019 рр. (з 01.01.2019 по 31.01.2019
рр. – канікули) плату за підготовку слухачів на курсах польської мови
у розмірі 1200,00 грн. (Одна тисяча двісті гривень 00 копійок) з однієї особи
за весь період підготовки.

19. Встановити з 16.04.2019 по 14.10.2019 року вартість атестації однієї
особи, яка претендує на вступ на державну службу, щодо вільного
володіння державною мовою, у розмірі 874,00 грн.(вісімсот сімдесят чотири
гривні 00 копійок).
20. Встановити з 16.04.2019 по 14.10.2019 року вартість атестації однієї
особи в групі, яка претендує на вступ на державну службу, щодо вільного
володіння державною мовою, у розмірі 512,00 грн.(п’ятсот дванадцять
гривень 00 копійок).
21. Встановити з 01.11.2018 р по 31.05.2019 р. (з 01.01.2019 р. по
31.01.2019 р. - канікули) плату за проведення групових занять з фізичної
культури та спорту з використанням матеріально-технічної бази
(тренажерного залу) у розмірі 600,00 грн. (шістсот гривень 00 копійок) з
одного слухача за весь термін проведення.
22. Встановити з 01.02.2019 по 31.10.2019 рр. плату за навчання на
підготовчому відділенні для іноземних громадян у розмірі 12 150,00 грн.
(дванадцять тисяч сто п’ятдесят гривень 00 копійок) з одного слухачаіноземного громадянина за весь термін навчання.
23. Встановити з 15.04.2019 по 14.05.2019 року вартість підготовки
одного слухача на курсах підвищення кваліфікації (у сфері
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) зі спеціальності
«Спеціальна освіта» у розмірі 1000,00 грн.(одна тисяча гривень 00 копійок).
24. Встановити з 15.04.2019 по 27.06.2019 року плату за навчання
слухачів на курсах «IC: Бухгалтерія 8.2» у розмірі 1475,00 грн.(одна
тисяча чотириста сімдесят п’ять гривень 00 копійок) з однієї особи за весь
період навчання.

