ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
НАКАЗ
від 05.07. 2016 р.

№ 268-р

Про затвердження переліку платних послуг
у 2016/2017 навчальному році
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 27.08.2010р. № 796 “Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
навчальними
закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до
державної і комунальної форм власності ” (із змінами, внесеними Постановами КМУ
№ 939 від 12.10.10, № 575 від 01.06.11, № 801 від 15.08.12, № 1056 від 07.11.12, від
20.05.2015 № 305) та Постанови КМУ № 346 від 20.05.13р. “ Про затвердження
Методики розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного
кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта ”,
н а к а з у ю:
Затвердити перелік та прейскурант платних послуг, які надаються у ЛДУФК у
2016/2017 н.р.
№
п/п

Платні послуги

Форма навчання

грн. за
навч.рік

І. У сфері освітньої діяльності
1

Навчання студентів громадян України
понад державне замовлення в межах
ліцензованого обсягу прийому за
освітньо-кваліфікаційним рівнем
«бакалавр»

Стаціонар: Cпеціальності:
- Середня освіта (здоров’я людини)
Середня освіта (фізична культура)
- Фізична культура і спорт
- Фізична реабілітація
- Спеціальна освіта
- Хореографія
- Готельно-ресторанна справа
- Туризм

- Заочне навчання
Навчання студентів громадян України Стаціонар:
понад державне замовлення в межах Напрями підготовки:
ліцензованого обсягу прийому за
- фізичне виховання
освітньо-кваліфікаційним рівнем
- спорт
«бакалавр» на основі диплому
- туризм
молодшого спеціаліста
- хореографія
- здоров’я людини
- Заочне навчання

10500
10500
10500
12000*
10500
7250
8000
10150*
7000/7220*

10500
10500
10150
7250
12000*
7000/7220*

2

Навчання студентів громадян України
понад державне замовлення в межах
ліцензованого обсягу прийому за
освітньо-кваліфікаційним рівнем
«спеціаліст»на базі бакалавра
(однорічне)

Стаціонар:
Спеціальності:
- Середня освіта (здоров’я людини)
- Середня освіта (фізична культура)
- Фізична культура і спорт
- Фізична реабілітація
- Спеціальна освіта
- Туризм

3

Навчання за освітньокваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
на базі кваліфікаційного рівня
„бакалавр”

Заочне навчання:
- Середня освіта (здоров’я людини)
- Середня освіта (фізична культура)
- Фізична культура і спорт
- Фізична реабілітація
- Спеціальна освіта

4

Навчання в магістратурі на базі
освітньо-кваліфікаційного рівня
„бакалавр”, „спеціаліст”

Стаціонар:
- Середня освіта (здоров’я людини)
- Середня освіта (фізична культура)
- Фізична культура і спорт
- Фізична реабілітація
- Спеціальна освіта
- Хореографія
- Туризм

5

6

Навчання в магістратурі на базі
кваліфікаційного рівня „бакалавр”,
спеціаліст”

Навчання студентів – іноземних
громадян в межах ліцензованого
обсягу прийому за освітньокваліфікаційним рівнем „бакалавр”
(денна та заочна форми навчання)

Заочне навчання:
- Середня освіта (здоров’я людини)
- Середня освіта (фізична культура)
- Фізична реабілітація
- Спеціальна освіта
- -Туризм
-Середня освіта (здоров’я людини)
- Середня освіта (фізична культура)
- Фізична культура і спорт
- Фізична реабілітація
- Спеціальна освіта
- Хореографія
- Готельно-ресторанна справа
- Туризм
- Середня освіта (здоров’я людини)
- Середня освіта (фізична культура)
- Фізична культура і спорт
- Фізична реабілітація
- Спеціальна освіта
- Хореографія
- Туризм

7

Навчання студентів – іноземних
громадян в межах ліцензованого
обсягу прийому за освітньокваліфікаційним рівнем „магістр”
(денна та заочна форми навчання)

8
9

Здобуття другої вищої освіти
Здобуття другої вищої освіти іноземними громадянами

10

Здобуття другої спеціальності студентами та випускниками університету

12700
12700
12700
13850
12700
12000
9200
9200
9200
10570
9200
14050
14050
14050
14400
14050
12000
14050
11000
11000
11600
11000
9500
1500 ум. од.
1500 ум. од.
1500 ум. од.
1700 ум. од.
1500 ум. од.
1500 ум. од.
1700 ум. од.
1700 ум. од
1700 ум. од.
1700 ум. од.
1700 ум. од.
2000 ум. од.
1700ум. од.
2000 ум. од.
2000 ум. од.
9600

1500 ум.
од.
5100

11

Вивчення окремих дисциплін з подальшим складанням іспиту (заліку) з
метою ліквідації академічної різниці в навчальних планах

12

Підготовка аспірантів понад державне
замовлення (на умовах контракту з
фізичними та юридичними особами,
громадянами України)
Підготовка аспірантів – іноземних
громадян (на умовах контракту з
фізичними та юридичними особами)

13

стаціонар
вечірнє
заочне навчання
стаціонар

заочне навчання

14

15

Підготовка докторантів понад державне
замовлення (на умовах контракту з
фізичними та юридичними особами,
громадянами України)

громадяни України

Підготовка та прийом кандидатського
іспиту в аспіранта, здобувача
(навчання на комерційній основі)

ЛДУФК
з інших ВНЗ
іноземні громадяни

16. Додатковий кандидатський іспит

іноземні громадяни

громадяни України
іноземні громадяни

17

19

Підготовка до захисту, проведення захисту дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата наук, друкування дисертації, друкування і
розсилання авторефератів, стенографування захисту
Підготовка до захисту, проведення захисту дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора наук
Довузівська підготовка

20

Лекторії з питань фізичної культури і спорту, туризму та краєзнавства

21
22

Освітні послуги понад обсяги, встановлені навчальними планами
Консультації для студентів та аспірантів понад обсяги, встановлені
навчальними планами і програмами та для підприємств, організацій,
фізичних осіб з питань проведення туристських походів, подорожей,
екскурсій, змагань
Платні курси, гуртки іноземних мов, комп’ютерної підготовки, хореографії, з підготовки кадрів для дитячого та молодіжного туризму
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

18

23
24

ІІ. У сфері фізичної культури і спорту

400
(за іспит,
залік)
11100
10000
8900

2700 ум.
од. (за н.
рік)
2200 ум.
од. (за н.
рік)
14000 (за
н. рік)
3000 ум.
од.(за
н. рік)
600
850

150 ум.
од.
1300
200 ум.
од.
11000

15000

Згідно
договору
Згідно
договору
Погодинна
оплата з
врахуванням
фактичних
витрат
Згідно
договору

1
2
3

4

Групові та індивідуальні заняття фізичною культурою та спортом на
стадіонах, у спортзалах понад норми, встановлені навчальними планами
Організація „груп здоров’я, спортивних, фізкультурно-спортивних
заходів
Здавання в оренду будівель, споруд, обладнання, не пов’язаних з
навчально-виховною, навчально-виробничою, науковою діяльністю,
яке не погіршує соціально-побутові умови працівників та студентів
Надання послуг науковими та навчальними підрозділами університету
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Згідно
договорів
Згідно
договорів
Згідно
договорів
Згідно
договорів

