
Перелік та вартість додаткових освітніх та інших послуг у 2021 році 

№ 

п/п 

Назва послуг Обсяг навантаження, 

години 

Загальна вартість, 

гривня 

1.Довузівська  підготовка громадян України до вступу у ЗВО 

1.1 Напрямок «Г»:річна довузівська підготовка 

громадян України до вступу у ЗВО на базі 11 

кл. за дисциплінами: 

  

 Українська мова і література 102 1 430 

 Математика 82 1 300 

 Географія 82 1 300 

 Фізика 82 1 300 

 Біологія 82 1 300 

 Хімія 82 1 300 

1.2 Напрямок «Г», заочна форма навчання 190 3 140 

1.3 Напрямок «Д»:річна довузівська підготовка 

громадян України на базі 9 кл.  

200 2 850 

2.Довузівська  підготовка іноземних громадян до вступу у ЗВО 

2.1 Напрямок «А»:«Повний курс навчання 

іноземних громадян на відділенні» 

1161 25 000 

2.2 Напрямок «Б»:«Мовна підготовка іноземних 

громадян» 

1161 25 000 

2.3 Напрямок «В»: «Інформаційні технології» 1161 25 000 

 

3. Проведення наукових консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та 

стажування таких осіб 

3.1 Наукове стажування 8 2 450 

4. Прийом кандидатських іспитів 

4.1 З наданням індивідуальних консультацій 10 3 050 

5. Проведення наукових консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та 

стажування таких осіб (іноземні громадяни) 

5.1 Наукове стажування 8 3 300 

6. Прийом кандидатських іспитів (іноземні громадяни) 

6.1 З наданням індивідуальних консультацій 10 4 370 

7. Інші послуги, пов’язані з підготовкою до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата або доктора наук та його проведенням 

7.1  Обов’язкові послуги: підготовка і супровід 

документів, матеріально-технічне 

забезпечення процедури (кандидат наук)  

 

108 

 

5 700 

7.2 Обов’язкові послуги: підготовка і супровід 

документів, матеріально-технічне 

забезпечення процедури (доктор наук) 

 

124 

 

8 200 

    

8. Підготовка здобувачів за програмою офіцерів запасу 

8.1 
За встановленими Міноборони України 

ВОСами 
870 22 000 

 

№ 

п/п 

Назва послуг Загальна вартість, 

грн.. 

9. Підготовка та видання дублікатів документів про освіту та дублікатів додатків до них 

9.1 дублікату диплому 120 

9.2 дублікату академічної довідки 225 

9.3 дублікату додатку до диплому звичайного зразка   150 

9.4 дублікату додатку до DIPLOMA SUPPLEMENT 225 

9.5 дублікату (копії) свідоцтва про закінчення аспірантури   120 

9.6 дублікату (копії) додатку до свідоцтва про закінчення аспірантури 225 

9.7 дублікату (копії) посвідчення про складання кандидатських іспитів 120 

9.8 довідки про навчання в аспірантурі 140 

9.9 сертифікату відповідності програми підготовки вимогам ВМО 105 

 

 


