
НАВЧАННЯ В ІНТЕРНАТУРІ НА 2021-2022 р. р.

Заочне навчаня№ Очне навчаня Термін
з/п

2021-2022 №, дата 
наказу 2021-2022 №, дата 

наказу

навчання, роки

1 Акушерство і гінекологія 5100 3600 3

2 Анестезіологія та 
інтенсивна терапія 5100 3600 2

3 Внутрішні хвороби 4500 2250 3100 2250 2

4 Дерматовенерологія 5700 13.05.21 3600 13.05.21 1,5

5 Дитяча анестезіологія 4200 3100 2

6 Дитяча отоларингологія 4200 3100 1,5

7 Дитяча хірургія 4900 3100 3

8 Епідеміологія - - 1

9 Загальна гігієна - - 1

10 Загальна практика - 
сімейна медицина 4600

2250
13.05.21 3300 2

11 Загальна фармація 3500
№3653

14.09.21 1

12 Інфекційні хвороби 4400 3100 1,5

13 Клінічна онкологія 5000 3400 1,5

14 Клінічна фармація 4500 3300 1

15 Лабораторна діагностика 4200 3100 1

16 Медицина невідкладних 
станів 4400 3100 1,5

17 Медична психологія 4700 3100 1

18 Мікробіологія та 
вірусологія 4200 3300 1

19 Неврологія 5100 3300 1,5

20 Нейрохірургія 5700 3600 3

21 Неонатологія 4200 3100 2

22 Ортопедія і травматологія 5400 3500 2250
13.05.21

2

23 Отоларингологія 5400 2250 3500 2

24 Офтальмологія 5400
13.05.21

3600 2

25 Патологічна анатомія 4200 3100 1

26 Педіатрія 4400 3100 2

27 Психіатрія 4500 3300 1,5

28 Пульмонологія та
фтизіатрія 4100 3400 1,5

29 Радіологія 5100 3400 1,5

30 Спортивна медицина 4800 3100 1,5

31 Стоматологія 5500 3700 2

32 Судово-медична
експертиза 4200 3100 1,5

33 Урологія 5700 3600 2

34 Хірургія 5400 3500 3

35 Фізична та реабілітаційна 
медицина 4500 3100 3



ЦИКЛИ ПАЦ

№ з/п Спеціальність
Вартість, грн

Термін навчання
2021-2022 №, дата 

наказу

1 фармацевтична (фармацевтів) 4300 1 місяць

2 гігієнічна та медико-профілактична 4500
№ 2332
18.05.21

1 місяць

3

клінічна лабораторна діагностика, 
лабораторна імунологія, 
лабораторна генетика, клінічна 
біохімія

5500 1 місяць



ВИЇЗДНІ ЦИКЛИ ТУ

1 ендоскопічні технології в пластичній хірургії 1245 № 2997
18.06.19 1 тиждень

2
актуальні питання ортопедичної стоматології. Комплексна 
терапевтична, хірургічна та ортопедична підготовка до 
протезування

2300 № 1550
25.03.21 2 тижні

3 організація і управління охороною здоров'я (за очно-заочною 
формою з елементами дистанційного навчання)

950 №149 14.01.20 2 тижня

4

комплексна психіатрична та психотерапевтична допомога особам, 
які постраждали внаслідок військових дій та екстремальних 
ситуацій (за очно-заочною формою з елементами дистанційного 
навчання)

1600 № 835 17.02.20 2 тижні

5 судово-медична експертиза черепно-мозкової травми 1290 № 974 25.02.20 2 тижні

6
сучасні підходи до кодування захворювань, причин смерті та 
моніторингу стану здоров'я населення (за очно-заочною формою з 
елементами дистанційного навчання)

1200

№ 973 25.02.20

2 тижні

7 медико-статистичний аналіз діяльності лікарніних закладів (за 
очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання)

1200 2 тижні

8
моніторинг і оцінка діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів 
за матеріалами їх статистичного обліку та звітності (за очно
заочною формою з елементами дистанційного навчання)

1200 2 тижні

9 клініко-функціональні аспекти серцево-судинних хвороб 1300 № 1009
26.02.20 1 тиждень

10 невідкладна допомога в психіатрії (за очно-заочною формою з 
елементами дистанційного навчання)

1600 № 1334
12.03.20 2 тижні

11 організація і порядок надання спеціалізованої профпатологічної 
допомоги

1700 № 1548
24.03.20

2 тижні
12 організіція та проведення медичних оглядів і експертиз 

працюючого населенняя
1900 №1917

19.04.21

13
організація і порядок надання спеціалізованої профпатологічної 
допомоги (за очно-заочною формою з елементами дистанційного 
навчання)

1000
№ 1548
24.03.20 2 тижні

14
організіція та проведення медичних оглядів і експертиз 
працюючого населення (за очно-заочною формою з елементами 
дистанційного навчання)

1000

15 нейроінфекції:сучасні принципи діагностики та лікування (за очно
заочною формою з елементами дистанційного навчання)

2000 № 1544
23.03.20 2 тижні

16
актуальні питання внутрішніх хвороб в практиці лікаря первинної 
медичної допомоги (за очно-заочною формою з елементами 
дистанційного навчання)

1700 № 1682
06.04.20 2 тижні

17 імунопрофілактика інфекційних хвороб (за очно-заочною формою 
з елементами дистанційного навчання)

2000 № 1735
09.04.20 2 тижні

18 сучасні лікарські засоби на основі активних інгредієнтів 
природного походження

1700

№ 1846
15.04.20

2 тижні19 сучасні підходи до використання лікарських рослинних препаратів 1700

20 наукові основи та сучасні засоби фітотерапії 1700

21
сучасні лікарські засоби на основі активних інгредієнтів 
природного походження (за очно-заочною формою з елементами 
дистанційного навчання)

1000

2 тижні22 сучасні підходи до використання лікарських рослинних препаратів 
(за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання)

1000

23 наукові основи та сучасні засоби фітотерапії (за очно-заочною 
формою з елементами дистанційного навчання)

1000

24 сучасні методи фармакотерапії захворюваня пародонта та СОПР у 
дітей

2250 № 2415
01.06.20 2 тижні

25 оцінка неврологічного статусу новонародженого та дітей раннього 
віку

1000 № 2705
17.06.20 1 тиждень

26 ендокринні аспекти акушерства, гінекології та репродуктології 2000 № 3803
05.10.20 2 тижні



27 судово-медична експертиза транспортної травми 1290 № 3888
08.10.20 2 тижні

28
організація та надання паліативної і хоспісної допомоги хворим та 
членам їх сімей в амбулаторних та стаціонарних умовах (за очно
заочною формою з елементами дистанційного навчання)

1400 № 5293
29.12.20 2 тижні

29
питання диференційної діагностики вірусних гепатитів та 
жовтяниць іншого походження (очно-заочної форми з елементами 
дистанційного навчання)

1450 № 428
29.01.21 2 тижні

30 комплексне лікування захворювань пародонта із застосуванням 
ортопедичних заходів

2200 № 795
15.02.21 2 тижні

31 сучасні підходи до діагностики та лікування патології шийки 
матки

2100 № 794
15.02.21 2 тижні

32
сучасні можливості судово-медичного визначення механізму та 

давності ушкоджень
1290 № 974

24.02.21 2 тижні

33 актуальні питання ревматології 1900 № 1699
05.04.21 2 тижні

34 актуальні питання професійного захворювання на COVID-19 950

1917
19.04.21

1 тиждень

35 сучасні медико-екологічні проблеми України та шляхи їх 
вирішення

950 1 тиждень

36 організація та проведення медичних оглядів і експертиз 
працюючого населення

1900 2 тижні

37
мультидисциплінарний підхід при плануванні дентальної 
імплантації. Терапевтична, ортодонтична, хірургічна та 
ортопедична підготовка до дентальної імплантації

2300
№ 1918
19.04.21

2 тижні

38
мультидисциплінарний підхід комплексного лікування патології 
пародонту. Хірургічні, терапевтичні, ортодонтичні та ортопедичні 
етапи лікування

2300 2 тижні



ЦИКЛИ ТУ (за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання)

1 електрокардіографія в практиці лікаря 1800 № 2774 
від 09.06.21 2 тижні

2 судово-медична експертиза черепно-мозкової травми 1900 № 974 25.02.20 2 тижні

3 сучасні підходи до кодування захворювань, причин смерті та 
моніторингу стану здоров'я населення

1600

№ 973 25.02.20

2 тижні

4 медико-статистичний аналіз діяльності лікарніних закладів 1600 2 тижні

5 моніторинг і оцінка діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів 
за матеріалами їх статистичного обліку та звітності

1600 2 тижні

6 судово-медична експертиза транспортної травми 1900 № 1159
03.03.20 2 тижні

7 діагностика, лікування і профілактика проявів інфекційних 
захворювань у порожнині рота у дітей

1600

№ 1158
03.03.20

2 тижні

8 сучасні методи фармакотерапії захворювань пародонта і СОПР у 
дітей

1600 2 тижні

9
сучасні фармакотерапевтичні підходи до стоматологічної 
профілактики та лікування карієсу і його ускладнень у дітей 1600 2 тижні

10 сучасні методи стоматологічної профілактики та превентивної 
терапії у дітей та підлітків

1600 2 тижні

11 організація і порядок надання спеціалізованої профпатологічної 
допомоги

1100 № 1548
24.03.20

2 тижні
12 організіція та проведення медичних оглядів і експертиз 

працюючого населення
1400 №1917

19.04.21

13
ендокринологія в акушерстві та гінекології, ургентні стани в 
гінекологічній практиці, особливості гормональної корекції при 
гінекологічних захворюваннях та при вагітності

2500 № 1683
06.04.20 2 тижні

14 ведення фізіологічної вагітності 2000 № 1844
15.04.20 2 тижні

15 сучасні лікарські засоби на основі активних інгредієнтів 
природного походження

1100

№ 1846
15.04.20 2 тижні16 сучасні підходи до використання лікарських рослинних препаратів 1100

17 наукові основи та сучасні засоби фітотерапії 1100

18 сучасні аспекти лікування неврологічних захворювань 1350 № 2268
20.05.20 2 тижні

19 етико-правові та нормативні засади проведення доклінічних та 
клінічних досліджень

800 № 2365
27.05.20 2 тижні

20 добове моніторування ЕКГ та АТ в практиці лікаря 2700 2 тижні

21 доказова медицина в кардіології за останніми міжнародними та 
вітчизняними рекомендаціями, некоронарогенні хвороби міокарда

2700 2 тижні



22 аритмологія в практиці лікаря-інтерніста 2700
№ 2774 

від 09.06.21 2 тижні

23 рідкісні хвороби та феномени в кардіології 2700 2 тижні

24 невідкладна кардіологія в практиці лікаря-інтерніста 2700 2 тижні

25 сучасні можливості судово-медичного визначення механізму та 
давності ушкоджень

1900 № 3368
15.09.20 2 тижні

26 феномен ВІЛ - інфекції: медико-соціальні та філософські аспекти 1200 № 3539
22.09.20 2 тижні

27 підтримувальна терапія агоністами опіоїдів. 
Особливості соціально-психологічного супроводу та

660 № 3605
24.09.20 1 тиждень

28 актуальні питання перинатології, акушерства та гінекології 1700 №5470
13.12.21 1 тиждень

29 педагогічні, психологічні та правові аспекти безперервного 
професійного розвитку лікарів та провізорів

1500 № 4235
02.11.20 2 тижні

30 COVID-19 в Україні: організація проведення заходів з діагностики, 
лікування та профілактики

1000
№ 4454
10.11.20

1 тиждень

31 мультидисциплінарний підхід до діагностики, лікування та 
профілактики короновірусн хвороби (COVID - 19)

2200 2 тижні

32
організація та надання паліативної і хоспісної допомоги хворим та 
членам їх сімей в амбулаторних та стаціонарних умовах (за очно
заочною формою з елементами дистанційного навчання)

1600 № 100
13.01.21 2 тижні

33 медсестринство в паліативній та хоспісній допомозі 530 № 100
13.01.21 2 тижні

34 основи антиретровірусної терапії; ведення випадку ВІЛ-інфекції 830 № 101
13.01.21 2 тижні

35 сучасні підходи до діагностики та лікування патології шийки 
матки

2000 № 794
15.02.21 2 тижні

36 комплексне лікування захворювань пародонта із застосуванням 
ортопедичних заходів

2000 № 795
15.02.21 2 тижні

37 актуальні питання медичного права 1650 № 863
17.02.21 2 тижні

38 теорія і методика навчання 1650
№ 1551
25.03.21

2 тижні

39 нові технології навчання 1650 2 тижні

40
актуальні питання ортопедичної стоматології. Комплексна 
терапевтична, хірургічна та ортопедична підготовка до 2100 № 1550

25.03.21 2 тижні

41 актуальні питання ревматології 1900 № 1806
09.04.21 2 тижні

42 актуальні питання професійного захворювання на COVID-19 700

1917
19.04.21

1 тиждень

43 сучасні медико-екологічні проблеми України та шляхи їх 
вирішення

700 1 тиждень

44 організація та проведення медичних оглядів і експертиз 
працюючого населення

1400 2 тижні

45
мультидисциплінарний підхід при плануванні дентальної 
імплантації. Терапевтична, ортодонтична, хірургічна та 
ортопедична підготовка до дентальної імплантації

2100
№ 1918
19.04.21

2 тижні

46
мультидисциплінарний підхід комплексного лікування патології 
пародонту. Хірургічні, терапевтичні, ортодонтичні та ортопедичні 
етапи лікування

2100 2 тижні

47 ендокринні аспекти акушерства, гінекології та репродуктології 2000 №794
15.02.2021 2 тижні

48 діагностика і лікування психопатологічних розладів,коморбідних з 
вживанням психоактивних речовин

1100 №1018
01.03.2021 2 тижні



ЦИКЛИ ТУ (за очною формою навчання)

№ 
з/п Назва циклу

Вартість, 
грн №, дата наказу Термін 

навчання
2021-2022

1 комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, 6800

№ 2331
18.05.21

1 місяць

2 пластична хірургія обличчя, пластична хірургія тулуба, пластична 
хірургія молочної залози, пластична хірургія кінцівок

6700 1 місяць

3

клінічна біохімія, імунологічні методи дослідження в клініці 
внутрішніх хвороб, цитологічна діагностика новоутворень, добове 
моніторування ЕКГ і АТ у хворих з серцево-судинними 
захворюваннями

5700 1 місяць

4 еходоплерографія серця і судин 6700 1 місяць

5 еходоплерографія серця і магістральних судин. Початковий курс 5000 2 тижні

6 еходоплерографія. Вади серця 5000 2 тижні
7 ультразвукова діагностика судин 5000 2 тижні
8 косметологія в практиці лікаря-дерматовенеролога 9400 1 місяць

9

УЗД в акушерстві та гінекології, допоміжні репродуктивні 
технології у лікуванні безпліддя, кольпоскопія та загальні 
захворювання в гінекології, УЗ ехоскопія в акушерстві та 
гінекології

6700 1 місяць

10 мікрохірургія ока з методами імплантації штучного кришталика та 
факосмульсифікацією

6700 1 місяць

11 краніосакральна терапія в медичній практиці 7600 1 місяць

12 актуальні питання ендоскопії у гінекології 5700 1 місяць

13 лапароскопічна хірургія та інші сучасні хірургічні технології 6700 1 місяць

14 ультразвукова та електрокардіографічна діагностика патології 
серця в кардіологічній та кардіохірургічній клініках

6700 1 місяць

15 сучасні технології в інтервенційній кардіології 6700 1 місяць
16 актуальні питання сексології та андрології 6700 1 місяць

17 фармацевтичні та медико-біологічні аспекти в роботі фармацевта 2800 3 тижні

18 надання екстренної медичної допомоги постраждалим внаслідок 
надзвичайних ситуацій та катастроф

5300 1 місяць

19 сучасні принципи психофармакотерапії психічних розладів 5000 1 місяць
20 основи електроенцефалографії 3500 2 тижні
21 ехокардіографія 3500 2 тижні

22 базові основи підтримки життєдіяльності
1800 № 2749

04.06.19
3 дні 

(24 год)

2400 № 4612
29.10.19

5 днів 
(39 год)

23 базові практичні навички 2250 № 319 22.01.20 5 днів 
(39 год)

24 алгоритм дій при важких дихальних шляхах у дорослих 1900 № 4800
06.11.19

5 днів 
(39 год)

25 алгоритм дій при важких дихальних шляхах у дітей 2250 № 707 10.02.20 5 днів 
(39 год)



26 алгоритм початкої та реанімаційної допомоги новонародженим 2250 № 836
17.02.20

5 днів 
(39 год)

27 клініко-функціональні аспекти серцево-судинних хвороб 1500 № 1009
26.02.20 1 тиждень

28 організація і порядок надання спеціалізованої профпатологічної 
допомоги

1800 № 1548
24.03.20

2 тижні
29 організіція та проведення медичних оглядів і експертиз 

працюючого населення
2000 №1917

19.04.21

30 сучасні лікарські засоби на основі активних інгредієнтів 
природного походження

1800
№ 1846
15.04.20 2 тижні31 сучасні підходи до використання лікарських рослинних препаратів 1800

32 наукові основи та сучасні засоби фітотерапії 1800

33 філософські засади медичної теорії та практики 1600 № 2365
27.05.20 2 тижні

34 інформаційні технології в децентралізації післядипломної 
медичної освіти від вебінарів до відкритих онлайн-курсів

1710 № 2479
03.06.20 2 тижні

35 "COVID - 19 та нирки" 1000 № 4454
10.11.20 1 тиждень

36 нові технології в медичній реабілітації 2000 № 4626
23.11.20 2 тижні

37 підготовка кадрового резерву НМАПО ім Шупика. Іноземна 
(англійська мова для професорсько-викладацького складу)

7000 № 975 24.02.21 4 місяці

38 практичний курс української мови для іноземців 1500 № 1372
17.03.21 1 місяць

39 педагогічні, психологічні та правові аспекти 
безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів

2600
№ 1551
25.03.21

2 тижні

40 теорія і методика навчання 2600 2 тижні
41 нові технології навчання 2600 2 тижні

42
актуальні питання ортопедичної стоматології. Комплексна 
терапевтична, хірургічна та ортопедична підготовка до 
протезування

2900 № 1606
31.03.21 2 тижні43 знімне зубощелепне протезування

44 дентальна імплантологія

45 комплексне лікування захворювань пародонта із застосуванням 
ортопедичних заходів

46 актуальні питання професійного захворювання на COVID-19 1000

№1917
19.04.21

1 тиждень

47 сучасні медико-екологічні проблеми України та шляхи їх 
вирішення

1000 1 тиждень

48 організація та проведення медичних оглядів і експертиз 
працюючого населення

2000 2 тижні

49
мультидисциплінарний підхід при плануванні дентальної 
імплантації. Терапевтична, ортодонтична, хірургічна та 
ортопедична підготовка до дентальної імплантації

2900
№ 1918
19.04.21

2 тижні

50
мультидисциплінарний підхід комплексного лікування патології 
пародонту. Хірургічні, терапевтичні, ортодонтичні та ортопедичні 
етапи лікування

2900 2 тижні

51 інфузійна терапія в періопераційному періоді та при критичних 
станах у пацієнтів різних вікових груп

3600 № 2568
№ 31.05.21 2 тижні52 антибактеріальна терапія в інтенсивній терапії у різних вікових 

групах

53 штучна вентиляція легень: режими, моніторинг, техніка 
проведення



ЦИКЛИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ, ТУ (очна форма навчаня)

№ 
з/п Спеціальність

Вартість, грн
Термін 

навчання2021-2022 №, дата наказу

1 терапевтична, педіатрична 5400 1 місяць

2 медицина невідкладних станів, гематологія, трансфузіологія, 
медична генетика, клінічна імунологія

5400 1 місяць

3 онкологія 5400 1 місяць
4 психіатрія, психотерапія, медична психологія 5400 1 місяць
5 гастроентерологія 5400 1 місяць
6 дієтологія 5400 № 2407 20.05.21 1 місяць
7 кардіологія для терапевтів та ревматологів 5700 1 місяць
8 кардіологія для анестезіологів, сімейних лікарів 5100 1 місяць
9 кардіологія стажування 6000 1 місяць

10 інтерваційна кардіологія 6000 1 місяць
11 інвазивна електрофізіологія 6000 1 місяць
12 хірургічна 5400 1 місяць
13 фармацевтична (фармацевт) 3600

№3653 14.09.21
1 місяць

14 фармацевтична (асистент фармацевта) 2000 1 місяць
15 промислова фармація 4800 1 місяць
16 фтизіатрія і пульмонологія 4200 1 місяць
17 гігієнічна та медико-профілактична 4600 №2407 20.05.21 1 місяць

18
клінічна лабораторна діагностика, патологічна анатомія та судово- 
медична експертиза, лабораторна імунологія, лабораторна генетика, 
клінічна біохімія

5200 1 місяць

19 ультразвукова діагностика 6400 № 2569 31.05.21 1 місяць

20 рентгенологія 6000 1 місяць
21 радіологія 5100

№ 2407 20.05.21
1 місяць

22 стоматологічна 5600 1 місяць
23 ендоскопія 6000 1 місяць

24 офтальмологія/оптометрія 5600/3500 №2407,20.05.21
№3832,23.09.21 1 місяць

25 молодший спеціаліст та медична сестра 3100 № 2407,20.05.21 1 місяць

ВИЇЗНІ ЦИКЛИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ, ТУ

1 фармацевтична (асчистент фармацевта) 1800 № 3653, 14.09.21 1 місяць

2 молодший спеціаліст (медична сестра) 2300 1 місяць
3 оптометрія 3600 № 2975

22.06.21
1 місяць

4 з терапевтичних, хірургічних, педіатричних, стоматологічних 
спеціальностей

4000 1 місяць

5 з фармацевтичних спеціальностей (фармацевт) ТУ 3300 № 3653, 14.09.21 1 місяць
6 з гігієнічних та медико-профілактичних спеціальностей 3600 1 місяць
7 з офтальмології 3600 № 2975

22.06.21 1 місяць

8 з фтизіатрії і пульмонології 2300 2 тижні



ЦИКЛИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ, ТУ
(за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання)

1 стоматологічні спеціальності (78 годин) 2300

№ 2974
22.06.21

2 тижні

2 з гігієнічних та медико-профілактичних спеціальностей 1300 2 тижні

3
з терапевтичних, педіатричних, хірургічних спеціальностей, 
медицини невідкладних станів, гематології і трансфузіології, 
медичної генетики, клінічної імунології

2100 2 тижні

4 фармацевтичні спеціальності (провізор) 1300 2 тижні

5 фтизіатрії і пульмонології 2200 2 тижні

Короткотермінові цикли

1 з хірургічних та стоматологічних спеціальностей 600 №1177, 13.04.22 8 годин

2 з терапевтичних та педіатричних спеціальностей 480 №1177, 13.04.22 8 годин

3 з медико-профілактичних та фармацевтичних спеціальностей 360 №1177, 13.04.22 8 годин

4 з хірургічних та стоматологічних спеціальностей 1200 №1177, 13.04.22 16 годин

5 з терапевтичних та педіатричних спеціальностей 960 №1177, 13.04.22 16 годин

6 з медико-профілактичних та фармацевтичних спеціальностей 720 №1177, 13.04.22 16 годин

7 на кафедрах загальнотеоретичного профілю 250 №1356, 26.04.22 6 годин

8

Мультидисциплінарний підхід при плануванні ортопедичного 
лікування із застосуванням суцільнокерамічних конструкцій зубних 
протезів. Хірургічна, терапевтична та ортодонтична підготовка до 
протезування (очна форма)

1950 №733. 15.02.22 39 годин

9

Мультидисциплінарний підхід при плануванні ортопедичного 
лікування із застосуванням суцільнокерамічних конструкцій зубних 
протезів. Хірургічна, терапевтична та ортодонтична підготовка до 
протезування (виїзний)

1800 №733. 15.02.22 39 годин

10

Ортопедичне лікування із застосуванням знімних конструкцій 
зубних протезів за сучасними технологіями виготовлення. 
Хірургічна, терапевтична та ортодонтична підготовка до 
протезування (очна форма)

1950 №733. 15.02.22 39 годин

11

Ортопедичне лікування із застосуванням знімних конструкцій 
зубних протезів за сучасними технологіями виготовлення. 
Хірургічна, терапевтична та ортодонтична підготовка до 
протезування (виїзний)

1800 №733. 15.02.22 39 годин

Вартість платної освітньої послуги за 1 годину:
1 з хірургічних та стоматологічних спеціальностей 75 №1356, 26.04.22 1 година

2 з терапевтичних та педіатричних спеціальностей 60 №1356, 26.04.22 1 година

3 з медико-профілактичних та фармацевтичних спеціальностей 45 №1356, 26.04.22 1 година

4 на кафедрах загальнотеоретичного профілю 42 №1356, 26.04.22 1 година



1. Навчання аспіранта 
(громадяни України)

№ з/п Спеціальність

Вартість за рік, грн

№, дата 
наказуочне навчання заочне 

навчання
2021-2022

1 Фармація, промислова 
фармація

50800 48600

2 Медицина 50800 48600
3 Стоматологія 53000 49000

№ 3273
20.08.2021

4 Біологія 50800 48600

5 Технологія медичної 
діагностики та лікування

50800 48600

6 Педіатрія 50800 48600
7 Громадське здоров'я 50800 48600

8
Публічне управління та 
адміністрування (доктори 
філософії)

27500 25000
№3654,14.09.2 

021
№3283,28.08.2 

021

9 Онкологія
7320(3 місяці) - 

очно-дист.
№3969,01.10.2

1

(іноземні громадяни)

№ з/п Спеціальність

Вартість за рік в еквіваленті, 
дол. США

очне навчання заочне 
навчання

1 Фармацевтичні науки 4950 -

2 Клінічна медицина 4950 -
3 Біологічні науки 4950 -
4 Теоретична медицина 4950 -
5 Профілактична медицина 4950 -
6 Медицина 3100
7 Стоматологія 3100



1. Навчання в докторантуры 
(громадяни України)

(іноземні громадяни)

№ з/п Спеціальність
Вартість 

за рік, грн
№, дата 
наказу

2021 2022

1 Всі спеціальності 63000 №3072
29.06.2021

2. Вступний іспит

№ з/п Спеціальність

Вартість 
за рік, в 

еквіваленті, 
дол.

1 Всі спеціальності 5500

3. Кандидатський іспит

№ з/п Спеціальність Вартість, 
грн

№, дата 
наказу

2020

1 Підвищення компетентності "Вступний іспит до 1100 № 6645
аспірантури з англійської мови (рівень В2) 27.12.19

4. Підготовка здобувачів вищого освітнього ступеня доктора філософії в

№ з/п Спеціальність
Вартість, 

грн
№, дата 
наказу

1

фармацевтична хімія та фармакогнозія, 
технологіія ліків та організація фармацевтичної 
справи, гігієна, генетика, соціальна медицина та 
охорона здоров'я, медична реабілітація,
фізіотерапія та курортологія, медична та
біологічна інформатика і кібернетика

950

2

акушерство та гінекологія, хірургія, травматологія 
та ортопедія, анестезіологія та інтенсивна терапія, 
внутрішні хвороби, загальна практика - сімейна 
медицина, променева діагностика та променева 
терапія, гематологія та трансфузіологія, педіатрія, 
клінічна лабораторна діагностика, внутрішні 
хвороби

1000

№ 5055
14.12.18

3 стоматологія, судова медицина 1000 № 2729
03.06.19

4 філософія, англійська мова 1100 № 6643
26.12.19

аспірантурі з навчальних дисциплін

№ з/п
Кафедри Вартість для 1

особи за 1 
годину

№, дата 
наказу

1 медичної інформатики 25,26
2 іноземних мов 25,26
3 філософії 25,26 № 3274 від
4 педагогіки, психології, медичного та 

фармацевтичного права
25,26

20.08.21

5 медичної статистики 25,26



Магістратура
(громадяни України)

№ з/п Спеціальність

Вартість за рік, грн.

№, дата 
наказу

2022-2023

очне 
навчання

заочне 
навчання

1 281 "Публічне управління та 
адміністрування" - 28500 № 823

18.02.2022

2 221 "Стоматологія" - -

3 226 "Фармація, промислова 
фармація"

26700 16600
№ 915

23.02.2022


