
Перелiк платних послуг 

 

КЗВО «Рівненська медична академія», вiдповiдно до законодавства 

України i Положення про порядок надання платних послуг, може надавати 

фiзичним i юридичним особам платнi послуги за умови забезпечення надання 

належного рiвня послуг як основного статутного виду дiяльностi. 

Перелiк платних послуг, що може надаватися академiю та її 

структурними пiдроздiлами, затверджено Кабiнетом Mіністрів України i 

визначено Положеннi про порядок надання платних послуг, а саме: 

1) пiдготовка понад регiональне (державне) замовлення в межах ліцензійного 

обсягу вiдповiдно до договорiв, укладених з фiзичними i юридичними особами, 

студентiв за першим (бакалаврським), другим (магiстерським), третім 

(ocвітньнo-науковим) i науковим рiвнями, рiвнем фахової передвищої освiти; 

2) навчання студентiв для здобуття другої освiти вiдповiдного рiвня, крім 

випадкiв, коли право на безоплатне здобуття другої освiти надано 

законодавством; 

3) викладання здобувачам освiти однiєї чи кiлькох дисциплiн (предметiв) 

англiйською та/або iншими iноземними мовами поряд з викладанням 

вiдповiдно до навчального плану зазначеної дисциплiни (предмету) державною 

мовою, крім випадкiв, коли таке викладання передбачене навчальними 

планами; 

4) пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв, навчання для 

здобуття громадянами пiслядипломної освiти понад регiональне (державне) 

замовлення в межах лiцензiйного обсягу; 

5) проведення спецiальних кypciв, ceмінapiв, тренiнгiв, стажування, занять у 

гуртках, пiдвищення професiйної компетентностi в iншiй фopмі, що не 

потребує отримання вiдповiдної лiцензiї; 

6) пiдготовка до вступу до закладiв освiти i до зовнiшнього незалежного 

оцiнювання; 

7) пiдготовка та перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв за замовленням 

центрiв зайнятостi; 

8) навчання студентiв, якi постiйно проживають в Україні; осiб, яким надано 

статус бiженця в Україні; осiб, якi потребують додаткового або тимчасового 

захисту; осiб, яким надано статус закордонного українця i якi перебувають в 

Україні на законних підставах; стажування iноземцiв i осiб без громадянства, 

крім випадкiв, коли право на безоплатне здобуття ними освiти передбачено 

законодавством; 

9) проведення лекцiй, консультацiй, тренiнгiв, практикумiв, занять iншої форми 

питань науки, охорони здоров'я, освiти тощо; 

10) проведення понад обсяги, встановленi навчальними планами, з видачею або 

без видачi відповiдних документiв про ocвітy тренiнгiв, кypciв, занять у 

гуртках, факультативiв, ceмінapiв, практикумiв; 

11) поглиблене навчання окремих предметiв понад обсяг навчального плану, 

вивчення рiзних напрямiв нетрадицiйноi медицини. 

12) відпрацювання студентами практичних, лабораторних та семiнарських 

занять з клінічних та медико-бiологiчних дисциплiн, що були ними пропущенi 

без поважних причин. 



13) лiквiдацiя студентами академiчної рiзницi у разi їх переводiв та поновлень 

на навчання, яка виникає внаслiдок розбiжностей навчальних планів; повторне 

вивчення вiдрахованими студентами окремих дисциплiн i курсів з наступним 

складенням iспитiв та залiкiв. 

14) органiзацiя, проведення у позанавчальний час (у тому числi канiкули, 

святкові та вихідні днi) заходiв за ocвітнім, науковим, художнiм, туристичним, 

екологiчним, спортивним, оздоровчим та гуманiтарним напрямами, крім тих, 

що фiнансуються за рахунок коштiв загального фонду мiсцевих бюджетiв; 

15) складання бiблiографiчних спискiв для курсових, дипломних i наукових 

робіт, каталогiв для особистих бiблiотек, бiблiотек пiдприємств, установ та 

органiзацiй, пiдготовка фактографiчних, аналiтичних i бiблiографiчних довiдок; 

16) видання та реалiзацiя навчальної лiтератури, методичних, науково-

методичних, наукових, науково-технiчних видань, друкованих засобiв масової 

інформації (газети, часописи, альманахи тощо); 

17) забезпечення оформлення дублiкатiв (в установленому законодавством 

порядку) документiв про ocвітy, студентських квиткiв, залiкових книжок; 

18) iншi платнi послуги, визначенi законодавством. 


