
Всі вже давно звикли, що вища 
освіта в Україні коштує чималих 
грошей, звісно, якщо не вдасться 
вступити на бюджетну форму. Перш 
ніж подавати документи до якогось 
із ВНЗ, батьки ще двічі подумають, 
чи по зубах їм таке фінансове на-
вантаження. «Відомості» взялися 
проаналізувати вартість навчання 
в найпопулярніших українських 
вузах. Звісно, не обійшли увагою й 
волинські університети. 

Розпочнемо з переможців рей-
тингу вищих навчальних закладів 
«Компас-2013». Попри те, що Ки-
ївський національний університет 
імені Тараса Шевченка посів дру-
гу сходинку в цьому списку, ціни в 
ньому найвищі. Скажімо, стати ба-
калавром із правознавства чи між-
народних відносин тут можна лише 
за 30 тисяч гривень у рік. Отже, за 
чотири роки батькам доведеться 
«вгатити» в престижну освіту свого 
чада аж 120 тисяч. А потім — відда-
ти ще чималеньку суму на навчання 
для здобуття рівня «спеціаліст» чи 
«магістр». 

Для порівняння, те ж «Пра-
вознавство» в найсильнішому в 
Україні вузі з підготовки фахівців 
юридичних спеціальностей — Наці-
ональному університеті «Юридична 
академія імені Ярослава Мудрого» 
— коштує 19 400 гривень у рік, у Ки-
ївському національному універси-
теті імені Вадима Гетьмана — 15 143 
гривні, а в Національному універси-
теті «Львівська політехніка» взагалі 
вкладетесь у 10 400. 

Лідер рейтингу — Національний 
технічний університет України «По-
літехнічний інститут» — може по-
хизуватися трохи нижчими цінами. 
Так, навчання на спеціальності «Ма-
шинобудування» обійдеться у 8 600 
гривень у рік, на «Програмній інже-
нерії» — у 15 400, а за бажання ви-
вчати менеджмент доведеться пла-
тити 15 400 гривень щороку, що на 
2 600 гривень дешевше, ніж у КНУ, 
та на 7 800 дорожче, як у «Львівській 
політехніці». До слова, в останньому 
університеті задешево можна вивча-
ти прикладну фізику та математику 
— 3 550 і 4 080 гривень відповідно. 

Якщо взятися за наші волин-
ські університети, то ціна навчан-
ня тут, звісно, не така висока, як у 
столичних вузах, але й дешевою її 
не назвеш. Скажімо, у Східноєвро-
пейському національному універ-
ситеті імені Лесі Українки найдо-
рожче навчатися на спеціальності 
«Правознавство» — 13 734 гривні в 
рік, а однією з найдешевших є «До-
шкільна освіта» — 8 408. Традиційно 
популярні економічні спеціальності 
не всім по кишені. Так, рік навчання 
на «Фінансах і кредиті» коштує 9 990 
гривень. Щоправда, в КНУ ця спеці-
альність дорожча майже на десять 
тисяч, а у Луцькому національному 
технічному університеті дешевша на 
2 990 гривень. 

Натомість найдорожча спеці-
альність у ЛНТУ — «Дизайн» (9 000 
гривень у рік). Зауважимо, у «Львів-
ській політехніці» річне навчання на 
дизайнера коштує всього на 300 гри-
вень дорожче. 

Варто зазначити, що ціни на де-
які спеціальності в СНУ дорожчі 
від аналогічних у львівських вишах. 
Скажімо, «Туризм» у найбільшому 
університеті Волині коштує 10 270 
гривень на рік, а от у Львівському 
національному університеті імені 
Івана Франка — 9 222. 

Нагадаємо, цього року укра-
їнські виші вперше не підвищили 
вартість контракту. Основна при-
чина цього — відсутність інфляції в 
2012 році. Крім того, останнім часом 
значно скоротилася кількість випус-
кників шкіл, тому вузи «воюють» за 
свого абітурієнта-контрактника, а 
отже, підвищення вартості навчання 
за таких умов було би недоречним. 

Ольга УРИНА 

На Західній Україні очікується 
нова хвиля підтоплень. Най-

перше це стосується Закарпаття, 
куди, за прогнозами еменесників, 
«велика вода» має дістатися в пер-
шій декаді липня. Через підйом 
води у річці Дністер можливе зато-
плення заплав, сільськогосподар-
ських угідь, окремих прирічкових 
населених пунктів і господарських 
об’єктів. Розливатися почав і Ду-
най. 

«Паводкова хвиля наразі на 
території Угорщини та Румунії. За-
раз Україна готується до «великої 
води». Хвиля вже досягла нашої 
країни, і рівень води на україн-
ській ділянці Дунаю місцями зріс 
на понад 10 см», — зазначив ди-
ректор Укргідрометцентру Мико-
ла Кульбіда. 

Що чекати волинянам, на-
магалися з’ясувати «Відомості». 
Начальник обласного управління 
водних ресурсів Ростислав Крав-
чук запевнив, що «велика вода» 
Волині не загрожує, тому здіймати 
паніку не варто. 

— З Європою нас пов’язує лише 
річка Західний Буг, але навіть при 
найбільших повенях вона ніколи 
не становила загрози для волинян. 
Щоб вода дісталася нашої області, 
треба, щоб затопило пів-Польщі. 

Ми розташовані на високому бе-
резі, який сягає 8–10 м, а Польща 
— на пологому, тож уявіть, яка це 
має бути повінь, щоб вода дістала-
ся до нас. Найбільше підтоплення 
загрожують південно-західним 
областям — Одеській, Чернівець-
кій, де проходить Дунай, — пояс-
нив пан Кравчук. 

Єдине, що може нашкодити 
сільськогосподарським посівам, 
— це надмірна кількість опадів. 
Ростислав Кравчук каже, що коли 
дощ іде у Рівненській і Львівській 
областях, то вода дуже швидко сті-
кає на Волинь, і це єдине, від чого 
може постраждати область. 

Водник також нагадав волиня-
нам, щоб вони не лінувалися ви-
копувати рівчаки та канави біля 
своїх будинків і городів. 

Наразі через надмірні опади 
на відмітках загрози підтоплення 
перебувають води річок Стир у 
Маневицькому, Прип’яті — у Рат-
нівському, Стоходу — у Любешів-
ському та Вижівки — у Старови-
жівському районах. 

Як повідомили в обласному 
управлінні водних ресурсів, на Во-
лині залишаються підтопленими 
майже 11 тисяч гектарів площі. 

Ірина КОСТЮК 

Відомості.інфо

№24 (664)

13 - 19 червня 2013 року

http://www.vidomosti.info/

У сирі двох українських компаній виявили 
антибіотики 

Повінь із Європи не дістанеться до Волині 

У продукції компаній «Гадяч-
сир» і «Прометей» виявили ан-

тибіотики, тривале вживання яких 
із їжею може призвести до про-
блем зі здоров’ям. Про це йдеться 
в заяві Россільгоспнагляду, опу-
блікованій 10 червня. 

Експерти відомства в продукції 
«Прометея» (входить у Milkiland) 
виявили окситетрациклін, а «Га-
дячсиру» — тетрациклін. 

Заступник директора Інсти-
туту екогігієни і токсикології 

ім. Л. І. Медведя Анатолій По-
друшняк уточнив, що «одноразове 
вживання сиру, в якому виявлені 
окситетрациклін і тетрациклін, 
особливої небезпеки не становить. 
Одначе тривале вживання може 
викликати дисбактеріоз». 

У свою чергу головний вико-
навчий директор Milkiland Анато-
лій Юркевич припустив, що анти-
біотики могли потрапити в партію 
сиру з молоком. 

Київські багатії за місяць 
скупили елітну нерухомість на 65 
мільйонів 
У травні 2013 року обсяг капіталовкладень в елітну 
нерухомість столиці (вартістю від 300 тис. дол.) склав 64 
мільйони 744 тисячі гривень, повідомили в аналітичному 
центрі агентства нерухомості Park Lane. Квартири 
становили 60% ринку елітної нерухомості в травні. Сюди 
ввійшли апартаменти в центральній частині Голосіївського, 
Шевченківського та Печерського районів. Вартість 1 кв. м 
такого житла — 16800–29600 гривень (2100–3700 дол.). 

На літо акцію опозиції «Вставай, 
Україно!» можуть призупинити
Лідер фракції УДАР Віталій Кличко вважає доцільним при-
зупинити проведення акції опозиції «Вставай, Україно!» 
на літній період. «Я думаю, що це питання ми будемо 
погоджувати з лідерами фракцій «Батьківщина» та «Сво-
бода» і на період літніх відпусток і найменшої активності 
(політичної) ці акції не будуть проводитися», — повідо-
мив він. «А восени ми продовжимо тур по Україні, будемо 
зустрічатися з нашими виборцями, щоб почути позицію 
кожної людини і викласти нашу позицію щодо тих про-
цесів, які відбуваються у державі», — уточнив політик.

40%
на стільки у найближчі 10 років 
можуть зрости світові ціни на 
продукти харчування через під-
вищений попит на них, ідеться у 
звіті, представленому Продоволь-
чою і сільськогосподарською 
організацією ООН (FAO). 
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Події
Рік навчання в українських вузах 
обійдеться від 3,5 до 30 тисяч гривень 

 ПОГОДА
У західних областях 13 черв-

ня сонячно, без опадів. Темпера-
тура повітря вночі +13...+16°C, 
вдень +22...+26°C. 14 червня пе-
реважно ясно, опади не очікують-
ся. Температура вночі +13...+16°C, 
вдень +24...+27°C. 15 червня змін-
на хмарність, очікується незна-
чний дощ. Температура повітря 
вночі становитиме +14...+17°C, 
вдень +23…+26°C. 

У північних регіонах 13 черв-
ня хмарно з проясненнями, опадів 
не передбачається. Нічна темпе-
ратура становитиме +15...+17°C, 
денна +22...+25°C. 14 червня ясно, 
сухо. Температура повітря вночі 
+14...+17°C, вдень +24...+28°C. 15 
червня змінна хмарність, уночі 
можливий дощ. Уночі +15...+19°C, 
вдень +26...+30°C.

У Києві 13 червня ясно та 
суха погода. Температура вночі 
+17…+19°C, вдень +25...+29°C. 
14 червня сонячно, дощ не очіку-
ється. Температура повітря вночі 
становитиме +16…+19°C, вдень 
+26...+29°C. 15 червня прогно-

зують змінну хмарність, імовірні 
опади. Температура повітря вночі 
становитиме +18...+20°C, вдень 
+26...+31°C.

У східних регіонах 13 червня 
змінна хмарність, уночі дощити-
ме. Температура вночі +15...+20°C, 
вдень +27…+29°C. 14 червня 
переважно ясно, вночі можливі 
опади. Температура повітря вночі 
+17...+21°C, вдень +29...+31°C. 15 
червня змінна хмарність, імовір-
ний короткочасний дощ. Темпе-
ратура повітря вночі +20...+21°C, 
вдень +26...+29°C. 

У південних областях 13 
червня сонячно, вночі можливий 
дощ. Температура повітря вночі 
становитиме +19...+22°C, вдень 
+26...+28°C. 14 червня змінна 
хмарність, прогнозують коротко-
часні опади. Вночі температура 
становитиме +20...+22°C, вдень 
+28...+29°C. 15 червня переваж-
но ясно, сухо. Нічна температура  
повітря становитиме +21...+23°C, 
денна +27...+30°C. 

Назва ВНЗ, перелік спеціальностей та напрямків
Ціни за один рік 
навчання, грн.

Київський національний університет
 імені Тараса Шевченка

Правознавство, міжнародні відносини 30 000

Міжнародна економіка 23 000

Фінанси і кредит 19 000

Облік і аудит 18 000

Менеджмент 18 000

Комп’ютерна інженерія, програмна інженерія 18 000

Прикладна фізика, математика 15 000

Національний технічний університет України 
«Політехнічний інститут»

Машинобудування 8 600

Математика, Фізика 8 600

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 12 300

Комп’ютерні системи та мережі 15 400

Програмна інженерія 15 400

Економіка підприємства, менеджмент, правознавство 15 400

Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана

Правознавство 15 143

Міжнародна економіка 15 143

Фінанси і кредит 14 349

Облік і аудит 14 349

Економіка підприємства 15 143

Менеджмент 15 143

Національний університет «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого»

Правознавство 19 400

Національний університет «Львівська політехніка»

Правознавство 10 400

Дизайн  9 300

Прикладна фізика 3 550

Прикладна математика 4 080

Комп’ютерна інженерія 7 110

Програмна інженерія 8 780

Міжнародна економіка 7 900

Фінанси і кредит 7 900

Менеджмент 7 600

Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького

Лікувальна справа, 18 300

Стоматологія, 20 100

Фармація 14 500

Львівський Національний університет імені Івана Франка

Філологія (українська, німецька, французька, англійська 
мова та література)

10 439

Міжнародні відносини 22 012

Правознавство 22 012

Економіка підприємства 10 439

Фінанси і кредит 11 339

Туризм 9 222

Східноєвропейський національний університет
 імені Лесі Українки

Дошкільна освіта 8 408

Міжнародні відносини 10 670

Правознавство 13 734

Економіка підприємства 9 520

Фінанси і кредит 9 990

Менеджмент 9 520

Туризм 10 270

Мова та література (німецька, англійська, французька) 10 760

Луцький національний технічний університет

Дизайн 9 000

Міжнародна економіка 7 300

Фінанси і кредит 7 300

Менеджмент 7 300

Комп’ютерна інженерія 8 600

Машинобудування 6 700

Будівництво 7 500

Національний університет «Острозька академія»

Правознавство 12 500

Фінанси і кредит 8 900

Філологія (англійська мова та література) 9 900

Міжнародні відносини 9 750

Філологія (українська мова та літературна творчість) 7 900


