Міністерство освіти і науки України

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
від 08.07.2021 р.

м. Суми

№ 0701-I

Про вартість підготовки
фахівців з вищою освітою
за заочною формою навчання
при укладанні договорів
з 2021-2022 навчального року
у Шосткинському інституті СумДУ

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 796 від 27.08.2010 року «Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами, іншими
установами, та закладами системи освіти, що належать до державної комунальної форми
власності», згідно аналізу та розрахунків планово-фінансового відділу вартості навчання та
наказу ректора Сумського державного університету №0645-І від 23 червня 2021 року
Н А К А З У Ю:
1. Встановити вартість навчання при укладанні договорів щодо підготовки фахівців з
вищою освітою на умовах повної оплати вартості навчання для здобуття освіти за ступенем
«Бакалавр» з підприємствами, установами та фізичними особами при зарахуванні та
поновлені на старші курси за нормативним та скороченим терміном навчання з 2021-2022
н.р., згідно Додатку №1 даного наказу.
2. ШЕВЦОВІЙ Тетяні., директору ЦЗДФН Шосткинського інституту СумДУ:
- розмістити на сайті ШІ СумДУ інформацію про вартість підготовки фахівців з
вищою освітою за денною формою навчання;
- довести наказ до студентів та замовників фахівців.
3. Відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю довести даний наказ до
ПФВ, навчально-організаційного відділу з позабазових структурних підрозділах,
Шосткинського інституту СумДУ.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директорку Шосткинського
інституту СумДУ Тугай Н.О.
5. Даний наказ набирає чинності з моменту його підписання.

Ректор

Василь КАРПУША

Проєкт наказу вносить:

ПОГОДЖЕНО:

Директорка ШІ СумДУ

Проректор з НПР

_____________ Наталія ТУГАЙ

_______ Олександр БРІЖАТИЙ
Начальник ПФВ
________ Тетяна НОВІТЧЕНКО
Начальник відділу по роботі
з позабазовими структурними
підрозділами
_________ Анатолій РУБАН
В.о.заст.директора з НПР ШІ СумДУ
_______ Тетяна ШЕВЦОВА
Заст.гол.бухгалтера СумДУ по
ШІ СумДУ
______ Світлана ПУСТОБОРОД
Відповідальний секретар
відбіркової комісії ШІ СумДУ
_______ Віта СЕРЕДА

Додаток № 1 до наказу №

від

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директорка ШІ СумДУ ____ Наталія ТУГАЙ
Вартість підготовки студентів заочної форми навчання Шосткинського інституту
Сумського державного університету за ступенем "Бакалавр" , які вступають або
поновлюються на старші курси за нормативним та скороченним терміном навчання на
умовах повної оплати вартості навчання з 2021-2022 н.року
код
спец
іаль
ност
і
051
072
133

Спеціальність

Вартість підготовки ( семестр), грн.
1 курс

Економіка
Фінанси,банківська справа та
страхування
Галузеве машинобудування

Всього

4600

2 курс*
5100

3 курс**
6000

4 курс
6400

44200

4600

5100

6000

6400

44200

3900

4900

6000

6400

42400

151

Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології

3900

4900

6000

6400

42400

161

Хімічні технології та інженерія

3900

4900

6000

6400

42400

*
**

Термін навчання скорочений на один рік
Термін навчання скорочений на два роки

Проректор з науково-педагогічної роботи

Олександр БРІЖАТИЙ

Директор ЦЗДФН ШІ СумДУ

Тетяна ШЕВЦОВА

Заступник гол.бухгалтера СумДУ по ШІ СумДУ

Світлана ПУСТОБОРОД

Відповідальний секретар відбіркової комісії ШІ
СумДУ

Віта СЕРЕДА

