
УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ

імені  ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

НАКАЗ № ________
м. Київ «___»____________2021 р.

Про внесення змін до наказу № НУ/85/2021 від 30.04.2021 р. «Про 
встановлення вартості освітніх послуг з підготовки в аспірантурі та 
докторантурі для громадян України на 2021/2022 навчальний рік»

Відповідно до ст. 73 Закону України «Про вищу освіту», постанови 
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 «Про затвердження 
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», постанови 
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796 «Про затвердження 
переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, 
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 
комунальної форми власності», наказу Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 
№736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними 
та комунальними навчальними закладами»,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу № НУ/85/2021 від 30.04.2021 р. «Про встановлення 
вартості освітніх послуг з підготовки в аспірантурі та докторантурі для 
громадян України на 2021/2022 навчальний рік» та викласти п.3 в такій 
редакції: «Збільшити вартість навчання на 2021/2022 навчальний рік для 
здобувачів ступеня доктора філософії - громадян України, які з 01.10.2021 
року будуть переведені на ІІ, ІІІ, ІV курс навчання, згідно з укладеними 
договорами порівняно із зазначеною в договорі вартістю на 2020/2021 
навчальний рік на 5% за очною (денною), очною (вечірньою), заочною 
формами навчання з округленням до сотень гривень. Додаток 2.» 

2. У інших частинах наказ від 30.04.2021 р. № НУ/85/2021 залишити без змін.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ



Проект наказу вносить: 
Проректор з навчальної
роботи _______ Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО

                                                                            ПОГОДЖЕНО:

                                                                            Головний
                                                                            бухгалтер   ________Людмила СУББОТІНА

                                                                            Помічник головного бухгалтера-
                                                                            начальник ПФВ
                                                                             ____________Марина БРОНИЦЬКА

                                                                            Зав. аспірантури та докторантури
                                                                            _____________ Олена ДМИТРІЄВА
 
                                                                            Юрисконсульт __________                                                                            

Погоджено:

Проректор з 
науковоїроботи

О.І. Дмитрієва
Начальник 
ПФВ

______ 
М.В. 
Броницька

Надруковано в 1 примірнику Список розсилки:
На 2-х аркушах 1. Всі структурні підрозділи
Виконавець: Дмитрієва О.І.
Тел. 204-93-49



Додаток 2 до наказу №_________ від____________ 2021  року

Вартість навчання для здобувачів ступеня доктора філософії
 у  2021-2022 навчальному році 

Курс Вартість одного року підготовки, 
грн.

ІІ 34700

Вартість навчання для здобувачів ступеня доктора філософії 
2018, 2019 років зарахування, грн.

Вартість навчання для здобувачів ступеня доктора філософії  
по курсам, грн.

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 
наукового 
керівника 
аспіранта

ІІІ курс ІV курс

Професор 27200 27200
Доктор 

наук
25000 25000

Доцент/ 
кандидат 

наук

22800 22800

Зав. аспірантури та докторантури Олена ДМИТРІЄВА


