
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ 
«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

Про розміри оплати за навчання 

На підставі Закону України "Про вищу освіту", постанови Кабінету 
Міністрів України №309 від 01.03.1999р. «Про затвердження Положення про 
підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», наказів Міністерства 
освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства 
фінансів України №736/902/758 від 23.07.2010 року «Про затвердження 
порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними 
закладами», Міністерства освіти і науки України №450 від 07.02.2002р., 
рішення Вченої ради № 7 від 28.02.2019 року, -

Н А К А З У Ю : 

1. Встановити розмір плати за навчання для лікарів (провізорів) -
інтернів за спеціальністю «Загальна фармація» 14329 грн. на 2019 рік, згідно 
розрахунку вартості навчання з подання директора навчально-наукового 
інституту післядипломної освіти. 

2. Встановити вартість навчання на рік : 
в аспірантурі (заочна форма навчання) - 20300 грн. - громадяни України; 
в аспірантурі (денна форма навчання) - 2700 дол. США - іноземні громадяни ; 
в клінічній ординатурі - 3000 дол. США - іноземні громадяни; 
за прийняття кандидатських іспитів: 

Акушерство та гінекологія - 4981 -00 грн. 
Внутрішні хвороби - 5007-00 грн. 
Патологічна фізіологія - 4034-00 грн. 
Англійська мова - 3248-00 грн. 
Філософія - 2542-00 грн. 

3. На підставі подання завідувача підготовчим відділенням та 
розрахунку вартості навчання на підготовчому відділені для громадян 
України, встановити розмір плати за навчання на підготовчому відділенні 
для громадян України 4125-00 грн. на 2019 календарний рік 

Н А К А З 

м. Чернівці 



4. Директору навчально-наукового інституту післядипломної 
освіти, завідувачу підготовчого відділення для громадян України, завідувачу 
відділу докторантури, аспірантури та клінічної ординатури контролювати 
дотримання слухачами термінів оплати за навчання. 

5. Бухгалтерській службі щомісячно (до 3 числа) інформувати 
ректора, проректора з науково-педагогічної роботи, заступника ректора з 
економічних питань та деканів факультетів про надходження коштів по 
оплаті за навчання від фізичних та юридичних осіб. 

« 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з 
науково-педагогічної роботи Геруша І.В. 

Ректор (У Бойчук Т.М. 



Виконавець : 

Заступник ректора з 
економічних питань Т.В.Іващук 

Погоджено: 

Проректор з науково 
педагогічної роботи 

Директор навчально -
наукового інституту 
післядипломної освіти 

І.В.Геруш 

. / 5 / ) .М.Пашковський 

Завідувач відділу докторантури, 
аспірантури та клінічної ординатури 

Завідувач підготовчим 
відділення для громадян України 

Головний бухгалтер 

Провідний юрисконсульт 

Р.Є.Булик 

В.О.Чорноус 

A.В.Остафійчук 

B.Б.Семків 


