
Роз’яснення щодо індексації вартості плати за навчання на  2021-2022 н.р. 

        Ковельський фаховий медичний коледж Волинської обласної ради  з 

метою забезпечення надання освітніх послуг в умовах значного зростання їх 

собівартості вимушений змінити розмір плати за навчання відповідно: 

 п.2. ч.7 ст.73 Законів України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р., 

«Про фахову передвищу освіту №2745-УІІІ від 06.06.2019р.   «…навчальний 

заклад має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому 

договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений 

рівень інфляції за попередній календарний рік.» 

 п. 5.1 Договору про надання освітніх послуг, передбачається наступне: «Розмір 

плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в 

національній валюті, при цьому виконавець має право змінювати розмір плати 

за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно 

визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим 

інформуванням про це замовника.» 

      Індексація вартості навчання  проводиться на офіційно визначений рівень 

інфляції за попередній календарний рік, тобто в межах офіційно визначеного рівня 

інфляції Державною службою статистики України за 2020 рік, який 

становить 105,0%. 
      Розрахунок 

вартості навчання студентів з врахуванням індексу інфляції за 2020 рік  

 № 

п/п 

Спеціальность, 

освітня програма 

Вартість 

навчання, грн. 

Сума індексації, 

грн.. 

Вартість навчання з 

врахуванням індексації, 

грн.. 

Плата за навчання на  2021-2022 н.р. для студентів які вступили до коледжу в 2018  р. 

1 
223Медсестринство 

Лікувальна справа 

17380 

(9 кл.) 

19200 

(11 кл.) 

870 

(9кл.) 

960 

(11 кл.) 

18250 

(9 кл.) 

20160 

(11 кл.) 

2 
223Медсестринство 

Сестринська справа 

16760 

(9 кл.) 

18800 

(11 кл.) 

840 

(9кл.) 

940 

(11 кл.) 

17600 

(9 кл.) 

19740 

(11 кл.) 

Плата за навчання на  2021-2022 н.р. для студентів які вступили до коледжу в 2019 р. 

1 
223Медсестринство 

Акушерська справа 

18000 

(11 кл.) 
900 18900 

 2 

226 Фармація, 

промислова фармація 

Фармація 

20000 

(9 кл.) 
1000 21000 

Примітка: Вказаний розмір оплати за навчання поширюється на кожний наступний рік 

навчання. 

 


