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Наказ

« 2 3 » 0 & 2022р. м. Вижниця № 206//

Про плату за навчання
для студентів прийому 2022року

З метою навчання в коледжі студентів понад державне замовлення в 
межах ліцензійного обсягу відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 серпня 201 Ороку №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 
економіки України і Міністерства фінансів України від 23.07.201 Ороку № 
736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними 
та комунальними навчальними закладами»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розмір плати за навчання для студентів прийому 2022року ,а 
саме:

1.1 освітній рівень «Фаховий молодший бакалавр» згідно з Додатком №1
до цього наказу
1.2 освітній рівень «Бакалавр» згідно з Додатком №2 до цього наказу

2 . Вартість навчання відобразити у Договорі про вартість освітніх 
послуг,відповідальними за укладання яких є юрист коледжу.

2.1 навчання студентів усіх курсів і форм здобуття освіти оплачувати 
посеместрово.Навчання оплачувати за перший семестр поточного навчального



року -до 15 вересня 2022року,за другий семестр поточного навчального року - 
до 25 січня 2023року.

2.2 При зарахуванні на навчання після 15 вересня 2022року оплату за 
навчання за перший семестр здійснити протягом 10 банківських днів від дати 
укладання Договору про вартість освітніх послуг.

3. Відповідно до »Положення про порядок відрахування,переривання 
навчання,поновлення,надання академічної відпустки здобувачам вищої освіти 
Вижницького коледжу прикладного мистецтва» вартість навчання для осіб,які : 

змінюють форму навчання ,або спеціальність
- поновлюються на навчання в коледжі

переводяться на навчання в коледж з інших навчальних закладів вищої 
освіти

- повертаються з академічних відпусток
буде такою ж ,як і на цьому курсі спеціальності(програми) та форми 
навчання,на момент зміни форми
навчання,зарахування,поновлення,переведення,повернення після 
академічної відпустки.

4 . Відраховувати студента з коледжу без попередження,якщо оплату за його 
навчання не проведено у визначений термін.

4.1 При відрахуванні студента за власним бажанням повертати платникові 
залишок коштів з наступного дня після дати відрахування.Залишок грошових 
коштів повертати платникові або членам його сім’ї на підставі письмової заяви. 
При відрахуванні студента за ініціативою коледжу за недотримання обов’язків 
учасника навчального процесу,визначених чинним законодавством,Статутом 
коледжу,Правилами внутрішнього розпорядку,умовами договору про надання 
освітніх послуг(зокрема за невиконання індивідуального навчального плану, 
вчинення злочинів чи правопорушень,які унеможливлюють продовження 
навчання тощо) залишок грошових коштів від оплати за його навчання не 
підлягає поверненню.

5.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор коледжу



Додаток 1

Освітній рівень "Фаховий молодший бакалавр"

Код Спеціальність Термін 
навчання в 

роках

Денна форма навчання
Семестр Рік Вартість за весь період 

навчання,грн

023
Образотворче мистецтво,декоративне  

мистецтво,реставрація на базі 9-ти класів Зр 10 міс. 6890 13780 55120

023

Образотворче мистецтво,декоративне  
мистецтво,реставрація на базі 11-ти 

класів 2р Ю міс 6600 13200 39600
022 "Дизайн" на базі 9-ти класів

Зр Ю міс 7550 15100 60400
022 "Дизайн" на базі 11-ти класів

2 р Ю міс 7100 14200 42600

Бухгалтер Галина КОЗЛАН



Додаток 2

Освітній рівень "Бакалавр"

Код Спеціальність

Денна форма навчання Заочна форма навчання

Термін
навчання Семестр Рік

Вартість 
за весь 
період 

навчання 
грн

Термін
навчання Семестр Рік

Вартість 
навчання за 

весь 
періодтрн

023

Образотворче мистецтво,декоративне 
мистецтво,реставрація на базі 

молодшого спеціаліста 1р 10 міс. 8600 17200 34400 1 рЮміс. 6600 13200 26400

023

Образотворче мистецтво,декоративне 
мистецтво,реставрація на базі 11-ти 

класів Зр 10 міс 8900 17800 71200 0 0 0 0

Бухгалтер Галина КОЗЛАН


