
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Гнатюка

Н А К А З

Про оплату іноземними громадянами та особами 
без громадянства навчання для здобуття ступеня 
доктор філософії за кошти фізичних 
та юридичних осіб у 2021/2022 навчальному році

Відповідно до п. 2 ст. 4 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-УІІ від 
01.07.2014 року, із змінами, «Порядку надання платних освітніх послуг державними та 
комунальними навчальними закладами», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, 
Міністерства економіки, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р. 
№ 736/902/758, рішення вченої ради університету від 23.02.2021 року (протокол № 9), з 
урахуванням офіційно визначеного індексу інфляції, та з метою покращання фінансового стану, 
зміцнення матеріально-технічної бази університету н а к а з у ю :

1. У 2021 році встановити такі розміри відшкодування витрат за надання платної 
освітньої послуги для іноземних громадян та осіб без громадянства, які зараховані (переведені) 
у 2021 році до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, згідно з 
розрахунками витрат за ступенем доктор філософії (денна та заочна форма навчання) — термін 
навчання чотири роки — в розрізі за спеціальностями (Додаток 1).

2. Оплата проводиться в національній валюті України (гривні) за офіційним курсом 
гривні до долара США установленим Національним банком України на день здійснення 
платежу.

3. Начальнику відділу у справах молоді (Брославський В.Л.) оприлюднити на 
офіційному сайті університету інформацію про вартість платних освітніх послуг згідно з 
додатком 1 даного наказу.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з наукової роботи та 
міжнародного співробітництва Фальфушинську Г.І. та головного бухгалтера Савчина В.Л.

03.03.2021 р. м. Тернопіль №62

Б.Б. Буяк

Заступник головного бухгалтера
ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор
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Начальник юридичного відділу
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Додаток 1
до наказу від 03.03.2021 року № 62

Вартість навчання осіб в Тернопільському національному педагогічному 
університеті у 2021/2022 навчальному році на підставі договорів для здобуття 

ступеня «Доктор філософії» (для іноземних громадян з викладанням українською,
російською та/або англійською мовами)

№
з/п Спеціальності

Термін
навчання,

навчальних
років

Вартість 
1 року 

навчання 
(дол. США)

Орієнтова
на

вартість 
1 року 

навчання 
(грн.)*

Загальна 
вартість 
4 років 

навчання 
(дол. 

США)

Орієнто 
вана 

загальна 
вартість 

4 років 
навчання 

(грн.)*

1 .

011 Освітні 
педагогічні 

науки
4

денна 2000 54000 8000 216000

заочна 1700 45900 6800 183600

2. 013 Початкова 
освіта 4 денна 2000 54000 8000 216000

заочна 1700 45900 6800 183600

3.
015

Професійна
освіта

4
денна 2000 54000 8000 216000

заочна 1700 45900 6800 183600

4. 032 Історія та 
археологія 4 денна 2000 54000 8000 216000

заочна 1700 45900 6800 183600

5. 035 Філологія 4 денна 2000 54000 8000 216000
заочна 1700 45900 6800 183600

6 .
053

Психологія 4 денна 2000 54000 8000 216000
заочна 1700 45900 6800 183600

7. 091 Біологія 4 денна 2000 54000 8000 216000
заочна 1700 45900 6800 183600

8. 103 Науки про 
Землю 4 денна 2000 54000 8000 216000

заочна 1700 45900 6800 183600

Примітка. * - оплата проводиться в національній валюті України (гривні) за 
офіційним курсом гривні до долара США установленим Національним банком України 
на день здійснення оплати.
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