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Про затвердження переліку 
і вартостей 
платних послуг, які 
можуть надаватися в 
Університеті «Україна»

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», враховуючи окремі 
розділи постанови Кабінету М іністрів України від 27.08. 2010 р. № 796 «Про 
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, 
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 
комунальної форми власності», та спільного наказу М іністерства освіти і науки 
України, М іністерства економіки України, М іністерства фінансів України від 
23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг 
державними та комунальними навчальними закладами» зі змінами та 
доповненнями, Статуту ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» та інші нормативні акти, які регулюють діяльність закладів 
освіти,

НАКАЗУЮ :

1. Скасувати дію наказу від 28.10.2021 № 209 «Про затвердження платних 
послуг в Університеті «Україна».

2. Затвердити перелік і вартості додаткових платних послуг, які можуть 
надаватися в Університеті «Україна», починаючи з 03.02.2022 р. (Додаток 1).

3. Розробити та затвердити «Порядок надання платних послуг у закладі 
вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Відповідальні: Корнієнко Т.І., начальник 
відділу економічного розвитку та планування; 
Лопоносова Н.П., начальник Центру 
внутрішнього аудиту;
Строк: до 15 березня 2022 р.

4. Контроль за виконанням цього намазу залишаю за собою.А

Президент Петро ТАЛАНЧУК



Додаток 1

Вартість додаткових платних послуг з видачі довідок, дублікатів документів, складання 
академічної різниці, друкарських послуг відділу маркетингу, мовних курсів, оренди 
приміщень, академічної дисципліни, перевірки на плагіат, які можуть надаватися в 

 ___________ Університеті «Україна» у II семестрі 2021-2022 н.р.______ ___________
№ Найменування Вартість

Документація
1 Видача дублікату диплому та дублікату додатка до диплому 500 грн
2 Видача дублікату додатка до диплому 250 грн
3 Замовлення дублікатів документів для осіб із інших ЗВО від 800 грн
4 Залікова книжка (дублікат) 50 грн

5 Виготовлення дублікату студентського квитка (на пластиковій основі) 200 грн

7 Студентський квиток із транспортним додатком АСОП 150 грн
8 Видача довідок, які не відносяться до обов’язкових 50 грн

Рух контингенту
1 Складання академічної різниці (1 кредит) 200 грн

2 Оплата академічної різниці між навчальними планами: іспит, курсова 
робота, захист практики 25 грн

3 Оплата академічної різниці між навчальними планами: залік, 
контрольна робота 15 грн

4 Поновлення 500 грн
Друкарські послуги відділу маркетингу

1 Друк (кольоровий) 1 сторінки А4 10 грн
2 Друк (кольоровий) 1 сторінки АЗ 20 грн

Курсове навчання
1 Підвищення кваліфікації (1 кредит) від 500 грн
2 Підвищення кваліфікації (3 кредити) від 1200 грн
3 Підвищення кваліфікації (6 кредитів) від 2400 грн

Інститут філології та масових комунікацій

1 Курс по вивченню іноземних мов (англійська, німецька, іспанська) за 
місяць від 600 грн

2 Курс по вивченню іноземних мов (рідкісні мови: корейська, турецька, 
арабська, китайська та ін.) за місяць від 900 грн

3 Інтенсивний курс по вивченню іноземних мов (англійська, німецька, 
іспанська) за місяць від 900 грн

4 Бізнес-курс англійської мови за місяць від 900 грн
5 Іноземна мова за професійним спрямуванням за місяць від 600 грн
6 Курси гідів-перекладачів за місяць 900 грн

7 Курси російської / української мови для іноземних студентів за 3 місяці від 1800 грн

8 Курси підготовки до здачі іспиту на рівень володіння державною 
мовою 2 тижні = 10 днів (3 рази на тиждень*2,5 год)

_

700 грн

Оренда приміщень
1 Оренда лекційної аудиторії за годину 300 грн
2 Оренда лекційної аудиторії за день від 2000 грн
? Оренда звичайної аудиторії за годину від 100 грн
4 Оренда звичайної аудиторії за день від 800 грн



5 Оренда комп'ютерного класу за годину 300 грн
6 Оренда комп'ютерного класу за день від 2000 грн
7 Оренда знімального павільйону за годину від 150 грн
8 Оренда знімального павільйону за день від 1100 грн
9 Оренда студії звукозапису за годину від 150 грн
10 Оренда студії звукозапису за день від 1100 грн
11 Оренда банкетного залу ДОГ.

12 Оренда холів для проведення виставкових заходів за годину від 200 грн
13 Оренда Площі знань для проведення масових заходів за годину від 500 грн
14 Проведення відеозйомок на території університету на годину 1500 грн
15 Дозвіл на проведення відеозйомок на території університету на день 12000 грн

Академічна дисципліна

1 Оплата за пропущене заняття без поважної причини, для денної форми 
навчання всіх курсів бакалаврату і фахового молодшого бакалавра 50 грн

2 Складання заліку з модулю навчальної дисципліни поза групою 100 грн

3 Складання іспиту з навчальної дисципліни/ модулю навчальної 
дисципліни поза групою 200 грн

4 Індивідуальне додаткове заняття з дисциплін, за якими студент має 
більш ніж 50% пропущених занять (година) у разі необхідності 200 грн

5 Перескладання іспитів (2-га спроба) 200 грн
6 Перескладання іспитів (3-тя спроба) 300 грн
7 Перескладання заліків (2-га спроба) 100 грн
8 Перескладання заліків (3-тя спроба) 150 грн
9 Додатковий передзахист курсових робіт поза групою 400 грн
10 Додатковий передзахист дипломних робіт поза групою 600 грн

11 Оплата за несвоєчасно здану контрольну роботу, творчу роботу, 
реферат тощо 100 грн

12 Оплата за несвоєчасно здану курсову роботу 200 грн

13
Перескладання заліково-екзаменаційної сесії іноземними студентами з 
усіх напрямів за індивідуальним графіком 2500 грн

14 Повторний курс (за кредит) 400 грн
Перевірка дипломних робіт на плагіат

Перевірка дипломних робіт для здобувачів освіти Університету "Ук заїна"
1 Перша перевірка безкоштовно
2 Друга перевірка 600 грн
3 Третя і наступні перевірки 900 грн

Перевірка дисертаційних робіт для співробітників Університету "Україна"
4 Перша перевірка 650 грн
5 Друга перевірка 1100 грн

6 Третя і наступні перевірки (комплексна 
8500 грн)

Іеревірка дисертаційних робіт для здобувачів освіти, що не є співробітниками
Університету "Україна"

7 Перша перевірка 700 грн
8 Друга перевірка 900 грн

9 Третя і наступні перевірки (комплексна 
9000 грн)

Начальник юридичного відділу Віктор Ш АМ РАЙ


