
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
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Про встановлення вартості 
платних освітніх послуг 
для докторів філософії

Відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами 
освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 
державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796, Порядку надання 
платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, 
затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 
№ 736/902/758

НАКАЗУЮ:

1. Установити в НУ03 України імені П. Л. Шупика вартість платної 
освітньої послуги для докторів філософії в аспірантурі за відповідними- 
навчальними дисциплінами на 2021-2022 навчальний рік в національній 
грошовій одиниці (гривні) згідно з додатком 1.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з 
наукової роботи Наталію Савичук

ЛО. 03, Л О М Київ №

В.о. ректора Олександр ТОЛСТАНОВ



Додаток II
до наказу від . .. ,, ,
№ - 4 - У '/  / > '

Вартість
платної освітньої послуги з підготовки злобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в

аспірантурі з навчальних дисциплін „ , . у

№ з/п Назва циклу, кафедра Г О Д И Н И Вартість освітньої 
послуги, грн.

1

Оволодіння загальнонауковими (філософськими) 
компетенціями Назва дисципліни "Філософія, 
сучасна методологія наукових досліджень та 

біоетика" (кафедра філософії)

150(очно денна) 3789.00

150 (очно вечірня) 3789,00

150 (заочна) 3789,00

2 Методологічні та етико-правові засади біомедичного 
дослідження (кафедра філософії)

90 (очно денна) 2273.40

90 (очно вечірня) 2273.40
90 (заочна) 2273.40

3 Статистичний аналіз в медичних дослідженнях 
(кафедра медичної статистики)

90 (очно денна) 2273.40

90 (очно вечірня) 2273.40
90 (заочна) 2273.40

4 Здобуття мовних компетенцій (кафедра іноземних 
мов)

240 (очно денна) 6062,40

240 (очно вечірня) 6062,40
240 (заочна) 6062,40

5
Сучасні інформаційні технології у науковій 

діяльності та біостатистики (кафелра медичної 
інформатики)

150 (очно денна)
3789.00

150 (очно вечірня)
3789.00

150 (заочна) 3789.00

6
Управління науковими проектами (аналіз наукових 

проблем із точки зору отримання грантів) 
(кафелра медичної інформатики)

90 (очно денна) 2273.40

90 (очно вечірня) 2273.40

90 (заочна) 2273.40

7

Методологія та організація педагогічного процесу 
(проведення навчальних занять) (кафедра 

педагогіки, психології, медичного та 
фармацевтичного права)

120 (очно денна) 3031.20

120 (очно вечірня) 3031.20

120 (заочна) 3031.20

8

Презентація результатів наукових досліджень. 
Реєстрація прав інтелектуальної власності (кафедра 

педагогіки, психології, медичного та 
фармацевтичного права)

60 (очно денна) 1515.60

60 (очно вечірня)
1515.60

60 (заочна)
1515.60



9

М атем атичне м оделю вання в м едицині та  б іології 
(каф едра м еди чн о ї інф орм атики)

90 (очно денна)
2273.40

90 (очно вечірня) 2273.40

90 (заочна)
2273.40

10 Д оказова м едицина (каф едра м едичої інф орм атики)

90 (очно денна) 2273.40

90 (очно вечірня) 2273.40

90 (заочна) 2273.40

11
С учасні м оральн і тео р ії та  принципи їх 

використання в м едичн ій  практиці (каф едра 
ф ілософ ії)

90 (очно денна) 2273.40

90 (очно вечірня) 2273.40

90 (заочна)
2273.40

12
Т ехн ології н ауково ї творчості. П ідготовка 

автореф ерату та  рукопису ди сертац ії (каф едра 
ф ілософ ії)

90 (очно денна) 2273,40

90 (очно вечірня) 2273,40

90 (заочна) 2273,40

13 Л огіка та  м етодологія наукового  дослідж ення * 

(каф едра ф ілософ ії)

90 (очно денна) 2273,40

90 (очно вечірня) 2273,40

9 0  (заочна) 2273,40

14
А ктуальні питання м едичного  права (каф едра 

педагогіки , психології, м едичного та 
ф арм ац евтичн ого  права)

90 (очно денна) 2273,40

90 (очно вечірня)
2273,40

90 (заочна)
2273,40

15
П сихологічн і м ехан ізм и  н ауково-дослідної 
д іяльності (каф едра педагогіки , психології, 

м едичного та  ф арм ацевтичного  права)

90 (очно денна)
2273,40

90 (очно вечірня) 2273,40

90 (заочна)
/  )  - ' і

2273,40

Проректор з наукової роботи Наталія САВИЧУК

Проректор з економічних питань Ольга ПРОЦЕНКО

Начальник планово-фінансового відділу Антоніна САЛИТ А


