
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 25 травня 2020 року 

 

Про затвердження вартості навчання 

 для студентів, слухачів вступу 2020-2021 н.р.,  

які навчатимуться за кошти фізичних або юридичних осіб 

 

Заслухавши інформацію проректора з фінансово-господарської та 

науково-педагогічної роботи Вінника М.О. щодо вартості навчання для 

студентів, слухачів вступу 2020-2021 н.р., які навчатимуться за кошти 

фізичних або юридичних осіб, 

Вчена рада вирішила: 

1. Для студентів вступу 2020-2021 навчального року за кошти 

фізичних або юридичних осіб, встановити розмір плати за місяць, семестр, 

рік та весь період навчання за спеціальностями до отримання ступеня вищої 

освіти «бакалавр» та «магістр» за цінами 2020-2021 н. р. (Додаток 1, Додаток 

2).  

2. Для студентів, які переведені на 2, 3 та 4 курси ступеня вищої 

освіти «бакалавр» та  2 курсу ступеня вищої освіти «магістр» у 2020-2021 н. 

р.  підвищити вартість навчання на офіційно визначений рівень інфляції за 

попередній 2019 календарний рік – 4,1 %  (крім іноземних громадян) . 

3. Встановити вартість навчання для всіх іноземних громадян, що 

відповідає сумі еквівалентній 1 700 доларів США на рік за курсом 

Національного банку України на момент заключення договору за  ступенем 

вищої освіти «бакалавр» та за ступенем вищої освіти «магістр» і  1 100 

доларів США на рік за курсом Національного банку України на момент 

заключення договору для слухачів – всіх іноземних громадян центру 

довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами. 

3.1. Мінімальний розмір плати за навчання для здобуття вищої освіти 

для іноземців та осіб без громадянства (включаючи  закордонних українців), 

які постійно проживають в Україні, осіб, яких визначено біженцями, та осіб, 

які потребують додаткового захисту, визначається  на рівні мінімального 

розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти  громадянами України. 

3.2. Мінімальний розмір плати за навчання для здобуття вищої освіти 

для інших іноземців та осіб без громадянства дорівнює індикативній 

собівартості, визначеній для певного рівня та форми здобуття вищої освіти. 

4. При зарахуванні та переведенні з інших вузів встановлювати 

вартість навчання поточного року повної вартості відповідного семестру 

Херсонського державного університету. При переведенні в межах 

університету незалежно від форми навчання встановлювати вартість 

навчання відповідно до поточного року з урахуванням кожного дня.  

5. Навчальному відділу при зарахуванні, поновленні та переведенні в 

заявах іноземних громадян вказувати країну, громадянами якої вони є. 



6. При поновленні осіб в тому самому навчальному семестрі, в якому 

були відраховані за порушення умов договору (несплату за навчання), 

встановлювати вартість навчання з оплатою поточного року повної вартості 

відповідного семестру за мінусом сплаченої суми цього семестру. 

7. Навчальному відділу при зарахуванні, поновленні та переведенні 

студентів в заявах та наказах вказувати семестр курсу,  на який вони 

зараховуються, поновлюються та переводяться. 

8. При поновленні студентів, які пройшли службу у Збройних Силах 

України, розраховувати вартість навчання з оплатою року вступу з 

урахуванням кожного дня.  

9. Бухгалтерії університету проводити нарахування за навчання згідно 

пунктів 1-6  та  8 цього рішення. 

10.  Договірному відділу в заявах студентів, які зараховуються, 

переводяться з інших вузів, поновлюються в канікулярний період 

розраховувати вартість навчання поточного року повної вартості 

відповідного семестру.  

 

 

Голова:        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар:                Наталія ВОРОПАЙ  
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