Розмір плати за додаткові освітні
послуги
1. Підготовчі курси
Згідно з наказом від 30.08.2022 №334

Англійська мова
Українська мова
Українська мова
Українська мова
Математика
Математика
Історія України
Історія України
Література
Література
Фізика
Хімія
Біологія

Вартість за етап/курс
4335 грн.
6630 грн.
5000 грн.
3750 грн.
7300 грн.
3050 грн.
6630 грн.
2100 грн.
6630 грн.
2100 грн.
2150 грн.
2150 грн.
2450 грн.

Кількість годин
44
100
72
54
110
44
100
32
100
32
32
32
36

2. Вартість кредиту ЄКТС (залікового балу)у 2022-2023
навчальному році
Згідно з наказом від 02.06.2022 №212
Вартість
Кредит ЄКТС для студентів, які повторно опановують навчальні дисципліни (в
т.ч. вибіркові) з метою ліквідації академічної заборгованості, та для тих, які
при опануванні навчальних дисциплін (в т.ч. вибіркових) перевищують
кількість кредитів, запланованих навчальними планами
Кредит ЄКТС для студентів, які вивчають курси «Друга іноземна мова»
Кредит ЄКТС для студентів, які вивчають курси з англійської мови (лексика,
підготовка до складання тестів за міжнародними стандартами)
Кредит ЄКТС для слухачів

1750 грн.
1030 грн.
1090 грн.
1970 грн.

3. Вартість переслуховування дисципліни «Фізичне виховання»
Згідно з наказом від 02.06.2022 №213
Вартість
Для студентів, які повторно опановують цю дисципліну з метою ліквідації
академічної заборгованості

7000 грн. за рік

4. Вартість складання Атестації (захисту
кваліфікаційної/магістерської роботи чи складання одного
кваліфікаційного/комплексного кваліфікаційногоекзамену) для
студентів, які поновлюються у НаУКМА
Згідно з наказом від 02.06.2022 №211: 2700 грн.

5. Вартість навчання та стажування слухачів курсів НаУКМА та
стажерів(іноземних громадян та осіб без громадянства)
Згідно з наказом від 16.10.2020 №373

Заліковий бал (ЄКТС) для іноземних слухачів
Заліковий бал (ЄКТС) для іноземних слухачів із дисципліни «Українська мова як
іноземна». Індивідуальні заняття:
• 1-н студент у групі ОЧНА ФОРМА
• 1-н студент у групі ДИСТАНЦІЙНИЙ ФОРМАТ
• 2-4-и студенти у групі ОЧНА ФОРМА
• 2-4-и студенти у групі ДИСТАНЦІЙНИЙ ФОРМАТ
Заліковий бал (ЄКТС) для іноземних слухачів із дисципліни «Гостьовий курс для
іноземних студентів»:
▪ Індивідуальні заняття (1 студент)
▪ Від 2 до 9 студентів в групі
▪ Від 10 студентів в групі
Вартість навчання для іноземного стажера-дослідника (в т.ч. PhD-програм)

Вартість
2390 грн.

4090 грн.
4345 грн.
2580 грн.
2750 грн.

2610 грн.
1870 грн.
1350 грн.
3130 грн. на місяць

6. Вартість освітньої послуги-тренінгу «Безпечний простір»
Згідно з договором від 07.07.2022 №2022/07/07:
-

«Безпечний простір 1» 108740 грн. (за групу)
«Безпечний простір 2» 87600 грн. (за групу)

7. Вартість освітньої послуги-тренінгу «Серійне малювання»
Згідно з договором від 07.07.2022 №2022/07/07:
-

«Серійне малювання 1» 73100 грн. (за групу)
«Серійне малювання 2» 60180 грн. (за групу)

