
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

(ВСП «ЗЕФК НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»)

НАКАЗ

06 Об. говг- м. Запоріжжя № /5"- 0

Про індексацію оплати за навчання 
студентів денної та заочної форм навчання

Відповідно до ч. 7 ст. 73 Закону України «Про фахову передвищу 

освіту» від 06.06.2019 № 2745-УІІІ, згідно з Законом України «Про 

державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 № 1928-ІХ, на 

підставі умов Договору про надання освітніх послуг між Відокремленим 

структурним підрозділом «Запорізький електротехнічний фаховий коледж 

Національного університету «Запорізька політехніка» та фізичною 

(юридичною) особою, згідно з розміром індексу інфляції за 2021 рік, який 

становить 110,0%.

НАКАЗУЮ:

1. У 2022-2023 навчальному році студентам другого, третього та 

четвертого курсів підвищити вартість навчання з 01.09.2022 згідно з 

Таблицею вартості навчання (додаток 1).

2. Студентам, яких впродовж 2022-2023 навчального року буде 

зараховано, поновлено або переведено з інших закладів освіти, а також у 

випадку зміни форми навчання, вартість навчання розраховувати відповідно 

до вартості, яка склалася на 01.09.2022 з урахуванням індексації відповідно



до кошторису, за яким таку особу буде зараховано, поновлено або 

переведено (крім випадків поновлення після академічної відпустки).

3. Студентам, яких впродовж 2022-2023 навчального року буде 

поновлено на навчання після академічної відпустки, вартість навчання 

розраховувати відповідно до вартості визначеної в договорі, що був 

укладений при вступі з подальшим індексуванням вартості навчання з 

наступного навчального року.

4. Завідувачам відділень проінформувати студентів щодо зміни 

вартості навчання у зв’язку з проведенням індексації.

5. Заступнику директора Захар’євій І.М. розмістити на офіційному 

сайті коледжу інформацію (наказ) щодо зміни вартості навчання у зв’язку з 

проведенням індексації.

6. Головному бухгалтеру Фільченко Г.В. з 01.09.2022 проводити 

нарахування та облік оплати за навчання відповідно до цього наказу.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. директора коледжу Олександр НАЗАРОВ
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Додаток 1

до наказу № 15-0 від 06.06 2QZZ.

Вартість навчання на 2022-2023 навчальний рік 

для студентів другого, третього та четвертого курсів

о п п
(спеціалізація)

Вартість 
навчання для 

студентів 
другого курсу

Вартість навчання 
для студентів 

третього курсу

Вартість навчання 
для студентів 

четвертого курсу

2020 рік 
вступу

2021 рік 
вступу

2019 рік 
вступу

2020 рік 
вступу

ЕПП, EMA, КТМ, 
MET 20350 16240 20350 14390 16240
ЕП 19500 16020 19500 — —

РПЗ 22890 19070 22890 15980 19070
ДЗ 24580 18350 24580 14830 18350
ЕПП, ЕМА, ТОМ 
(заочна форма 
навчання)

10600 8880 — — —

ЕП (заочна форма 
навчання) 10600 8880 — — —


