
Міністерство освіти і науки України 
Відокремлений структурний підрозділ 

«Первомайський фаховий коледж
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова»

Н А КА З

« <У/ » ОЛ______2021 р. № 6

Про перерахунок вартості навчанню 
студентів

У відповідності до ч. 7 ст. 73 Закону України «Про фахову передвищу 
освіту» від 06.06.2019 № 2745-УІІІ (зі змінами), п. 5.1 договору про надання 
освітніх послуг в ВСП «ПФК НУК імені адмірала Макарова», наказу ректора НУК 
імені адмірала Макарова «Про проведення перерахунку вартості навчання 
студентів Відокремленого структурного підрозділу «Первомайського фахового 
коледжу НУК імені адмірала Макарова»» № 37 від 24.02.2021 р., та з метою 
приведення вартості навчання до фактичної собівартості, що склалася у 2020 році,

НАКАЗУЮ:

1. Провести перерахунок вартості навчання починаючи з 01.02.2021 року на 
офіційно визначений за 2020 рік рівень інфляції Державною службою статистики 
України 5 % для студентів денної та заочної форм навчання 2018, 2019 та 2020 
років вступу, поновлення чи переведення, та студентів, які були поновлені на 
навчання на II семестр 2020/2021 н.р., із заокругленням до найближчих десяти 
гривень та встановити розмір оплати за навчання відповідно до Додатку до цього 
наказу.

2. Зміну вартості навчання оформити наказом Виконавця та довести до 
відома Замовника і Одержувача будь-яким способом (усним або письмовим 
повідомленням, у телефонному режимі, тощо) та оприлюднити на сайті Виконавця.
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Відокремлений структурний підрозділ "Первомайський фаховий коледж ІІУК ім. адм.
Макарова "

Оплата за навчання 2020-2021 н.р. згідно наказу № Ь від ХМ ОЛ- 2021 р.

Денне віділення
Найменування
спеціальностей

Курс навчання
І 11 111 IV

Рік вступу 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017

Економіка 6560 6560/2310* 6300 6300 Понов. 6560
— —

Облік та 
оподаткування 6560 6560/2310* 6300 6300

Понов.
6560 — —

Фінанси,банківська 
справа та 

страхування
6560 6560/2310* 6300 6300

Понов.
6560 - -

Галузеве
машинобудування 6200 2310* 6130 6130 5400 5400 Понов. 6200

Автомобільний
транспорт 6200 2310* 6130 6130 5400 5130 Понов. 6200

Право 6560 6560/2310* 6300 6300 5880 5880
5200

Понов. 6560

Комп’ютерна
інженерія 7350 7350 6615 6615 5880 5880

5390
Понов. 7350

Заочне відділення
Найменування
спеціальностей

Курс навчання
І II

Комп’ютерна
інженерія - - 5740

5740
Понов.5740

Г алузеве
машинобудування 5360 5360 5200

5200
Понов.5360

Автомобільний
транспорт - - 5200

5200
Понов.5360

Головний бухгалтер О.В.Боровська

* На підставі Правил прийому до Відокремленого структурного підрозділу "Первомайського фахового коледжу НУ К імені адмірала 
Макарова" у 2020 році особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітній ступінь рівень кваліфікованого робітника 
приймаються на другий курс з нормативним строком навчання з оплатою за навчання 35 % від загальної кількості годин за 111 - 
ІУсеместр виходячи з розбіжності у навчальних планах підготовки.


