
 ПРОЕКТ 

 

Перелік платних послуг, що надаються МДУ 
 

Вид послуги Відповідальна особа 

 

Вартість 

послуги 

Місце 

надання 

1. У сфері освітньої діяльності: 

1. Підготовка понад державне замовлення в 

межах ліцензійного обсягу відповідно до 

договорів, укладених з фізичними та 

юридичними особами, студентів 

університету за відповідними освітньо-

кваліфікаційними рівнями, аспірантів і 

докторантів 

Проценко О. Б. 

Демидова Ю.О. 

Дощік А.М. 

Кавецька О. В. 

Посилання 

на сайті на 

вартість 

навчання,   

на вартість 

навчання в 

аспірантурі 

МДУ 

2. Підвищення кваліфікації кадрів, навчання 

для здобуття громадянами післядипломної 

освіти понад державне замовлення в межах 

ліцензійного обсягу  

Короткова Ю.М. 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

МДУ 

3. Здійснення наукового супроводження осіб, 

які підвищують кваліфікацію самостійно, та 

стажування таких осіб 

Короткова Ю.М. 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

МДУ 

4. Навчання студентів з числа іноземців та 

осіб без громадянства  

 Посилання 

на сайті на 

вартість 

навчання 

іноземців 

МДУ 

5. Заняття в ЦДПРІС 

 

Групові заняття з: 

• Української мови та літератури 

• Історії України 

• Математики 

• Біології 

• Географії 

• Підготовки до творчого конкурсу 

• Іноземних мов 

 

Індивідуальні заняття з: 

• Української мови та літератури 

• Історії України 

• Математики 

• Біології 

• Географії 

• Підготовки до творчого конкурсу 

• Іноземних мов 

Парні заняття з:  

• Української мови та літератури 

• Історії України 

• Математики 

• Біології 

• Географії 

• Підготовки до творчого конкурсу 

• Іноземних мов 

 

 

 

Шебаніц Д.М. 

Васильєва Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Шебаніц Д.М. 

Васильєва Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Шебаніц Д.М. 

Васильєва Н.Б. 

 

 

 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

 

 

 

ЦДПРІС 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДПРІС 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДПРІС 

 

 

 

 

 

 

Факультативні заняття з: 
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• Польської мови 

• Італійської мови 

• Іспанської мови 

• Новогрецької мови 

• Німецької мови 

• Англійської мови 

 

Міні групи з: 

• Польської мови 

• Італійської мови 

• Іспанської мови 

• Новогрецької мови 

• Німецької мови 

• Англійської мови 

 

Парні заняття з: 

• Польської мови 

• Італійської мови 

• Іспанської мови 

• Новогрецької мови 

• Німецької мови 

• Англійської мови 

 

Індивідуальні заняття з: 

• Польської мови 

• Італійської мови 

• Іспанської мови 

• Новогрецької мови 

• Німецької мови 

• Англійської мови 

Шебаніц Д.М. 

Васильєва Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

Шебаніц Д.М. 

Васильєва Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Шебаніц Д.М. 

Васильєва Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

Шебаніц Д.М. 

Васильєва Н.Б. 

 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

 

 

 

 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

 

 

 

 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДПРІС 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДПРІС 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДПРІС 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДПРІС 

 

 

6. Навчання в школі «Поліглот»: 

 

• Вивчення іноземних мов для 

школярів 

 

• Підготовка дітей дошкільного віку до 

вступу у школу 

 

• Образотворче мистецтво 

 

 

• Дкоративно-прикладне мистецтво 

 

 

Шебаніц Д.М. 

Васильєва Н.Б. 

 

Шебаніц Д.М. 

Васильєва Н.Б. 

 

Шебаніц Д.М. 

Васильєва Н.Б. 

 

Шебаніц Д.М. 

Васильєва Н.Б. 

 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

 

 

ЦДПРІС 

 

 

ЦДПРІС 

 

 

ЦДПРІС 

 

 

 

ЦДПРІС 

7. Прийом кандидатських іспитів, видання та 

розповсюдження авторефератів, дисертацій, 

стенографування під час захисту дисертацій, 

організація, підготовка до захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата або доктора наук та його 

проведення для осіб, які навчалися 

відповідно до договорів, укладених з 

Булатова О.В. 

Чередніченко І.В. 

Завідувачі кафедр  

Голови 

спеціалізованих 

вчених рад 

Згідно з 

кошторисом 

МДУ 
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фізичними або юридичними особами (крім 

оплати часу проведення засідання членам 

спеціалізованої вченої ради та оплати часу 

участі в таких засіданнях офіційних 

опонентів)  

8. Підготовка складних бібліографічних 

списків за темою для курсових дипломних і 

наукових робіт 

Бурова І. В. Згідно з 

кошторисом 

 

Наукова 

бібліотека 

9. Підготовка складних фактографічних, 

аналітичних і бібліографічних довідок 

Бурова І. В. Згідно з 

кошторисом 

 

Наукова 

бібліотека 

10. Проведення атестації осіб, які 

претендують на вступ на державну службу, 

щодо вільного володіння державною мовою 

Короткова Ю.М. 

 

Згідно з 

кошторисом 

МДУ 

11. Видача за результатами атестації 

посвідчення щодо вільного володіння 

державною мовою (крім випадків видачі 

посвідчення особі, яка має один із 

визначених документів, що підтверджують 

вільне  володіння державною мовою)  

Короткова Ю.М. 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

МДУ 

12. Видача дубліката посвідчення щодо 

вільного володіння державною мовою 

Короткова Ю.М. Згідно з 

кошторисом 

МДУ 

13. Проведення спеціальних курсів, 

семінарів, тренінгів, стажування, підвищення 

професійної компетентності в іншій формі, 

що не потребує отримання відповідної 

ліцензії 

Булатова О.В. 

Короткова Ю.М. 

Згідно з 

кошторисом 

МДУ 

14. Організація, проведення у 

позанавчальний час заходів з питань науки, 

техніки, права, культури, мистецтва, 

фізичної культури, спорту, туризму, 

краєзнавства тощо, підготовки кадрів для 

дитячого та молодіжного туризму, крім тих, 

що фінансуються за рахунок коштів 

загального фонду державного та місцевих 

бюджетиів 

Проценко О.Б. 

Декани факультетів 

Згідно з 

кошторисом 

МДУ 

15. Надання доступу до бібліотечних фондів 

для осіб, які не працюють і не навчаються у 

відповідному закладі (установі) 

Шакула А.П. Згідно з 

кошторисом 

Наукова 

бібліотека 

МДУ 

16. Розроблення, впровадження та 

супроводження електронних навчальних 

матеріалів, курсів дистанційного навчання 

Проценко О.Б. 

Локтіонова О.Л. 

 

Згідно з 

кошторисом 

МДУ 

2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності 

1. Проведення науково-дослідних робіт  Булатова О.В. 

Завідувачі кафедр 

Згідно з 

кошторисом 

МДУ 

2. Проведення консультацій з питань 

наукових досліджень, їх організації та 

наукового обслуговування 

Булатова О.В. 

Наукові керівники 

Згідно з 

кошторисом 

3. Інформаційно-аналітичне забезпечення 

наукової діяльності 

Булатова О.В. 

Наукові керівники 

Згідно з 

кошторисом 

4. Впровадження результатів наукових 

досліджень 

Булатова О.В. 

Наукові керівники 

Згідно з 

кошторисом 

5. Розроблення та впровадження, реалізація 

та супровід програмного забезпечення з 

навчальною, виробничою та науково-

дослідницькою метою 

Булатова О.В. 

Завідувачі кафедр 

Згідно з 

кошторисом 
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6. Організація та проведення наукових 

заходів (з’їздів, семінарів, конференцій 

тощо), якщо це не передбачено навчальними 

планами з підготовки кадрів і не належить до 

діяльності, яка фінансується за рахунок 

коштів загального фонду державного та 

місцевих бюджетів 

 

Булатова О.В. 

Завідувачі кафедр 

Згідно з 

кошторисом 

7. Проведення досліджень щодо розвитку 

окремих галузей науки 

Булатова О.В. 

Чередніченко І.В. 

Декани факультетів 

Згідно з 

кошторисом 

МДУ 

8. Проведення курсів, консультацій, 

семінарів, практикумів, тренінгів, 

стажування 

Проценко О.Б. 

Декани факультетів 

 

Згідно з 

кошторисом 

МДУ 

9. Впровадження, виробництво і реалізація 

дослідної, промислової, наукової, науково-

технічної, інноваційної продукції, техніки, 

обладнання, приладів та устаткування, що 

виготовлені за власними технологіями 

Булатова О.В. 

Дощік А.М. 

Скриннік А.О. 

Безгіна О.В. 

Згідно з 

кошторисом 

МДУ 

10. Надання дозволів (видача ліцензій) на 

використання об'єктів права інтелектуальної 

власності 

Булатова О.В. 

Безгіна О.В.  

Згідно з 

кошторисом 

МДУ 

3. У сфері міжнародного співробітництва 

1. Надання організаційних, протокольно-

інформаційних, консультаційних послуг 

особам, які від’їжджають за кордон, крім 

випадків, коли особа, яка навчається, або 

працівник навчального закладу направлені 

на навчання, стажування за кордоном за 

бюджетні кошти 

Найдьонова Л.А. Згідно з 

кошторисом 

 

Відділ   

міжнарод-них 

зв’язків 

2. Надання послуг з перекладу особам, які 

виїжджають за кордон, крім випадків, коли 

особа, яка навчається, або працівник 

навчального закладу направлені на навчання, 

стажування за кордоном за бюджетні кошти 

Найдьонова Л.А. Згідно з 

кошторисом 

 

Відділ  

міжнарод-них 

зв’язків  

 

4. У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури 

та спорту: 

1. Проведення групових та індивідуальних 

занять з фізичної культури та спорту з 

використанням відповідної матеріально-

технічної бази університету, якщо це не 

передбачено навчальними планами та не 

належить до діяльності, що фінансується за 

рахунок коштів загального фонду 

державного та місцевих бюджетів. 

Осіпцов А. В. Згідно з 

кошторисом 

 

СК МДУ 

2. Організація, проведення спортивних, 

фізично-оздоровчих заходів (у тому числі 

міжнародних) з використанням відповідної 

матеріально-технічної бази університету, 

якщо це не передбачено навчальними 

планами та не належить до діяльності, що 

фінансується за рахунок коштів загального 

фонду державного та місцевих бюджетів. 

Малюгін Д. В. Згідно з 

кошторисом 

СК МДУ 

3. Заняття у тренажерному залі  Осіпцов А. В. Згідно з 

кошторисом 

СК МДУ 

4. Заняття з йоги  Павленко Є. А. Згідно з СК МДУ 
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кошторисом 

5. Заняття з настільного тенісу Павленко Є. А. Згідно з 

кошторисом 

СК МДУ 

6. Заняття з волейболу  Вертель О. В. Згідно з 

кошторисом 

СК МДУ 

7. Організація, проведення концертно-

видовищних заходів  

Ткаченко Х. Б. 

 

Згідно з 

кошторисом 

МДУ 

8. Обслуговування екскурсійних груп і 

окремих відвідувачів на територіях та в 

приміщеннях закладів  вищої освіти, установ 

Забавін В.О. 

 

Згідно з 

кошторисом 

МДУ 

5. У сфері житлово-комунальних послуг: 

1. Надання під час канікул вільних 

спеціально облаштованих приміщень 

гуртожитку для тимчасового проживання 

Зінов’єва В. П. 

Бойкова К. В.  

Згідно з 

кошторисом 

Гуртожиток 

МДУ 

2. Надання спеціально облаштованих 

приміщень гуртожитку  для проживання: 

осіб, які навчаються, 

- за денною формою 

- за заочною формою* 

іноземних студентів 

або осіб, які працюють в університеті та 

членів їх сімей; 

аспірантів та членів їх сімей; 

 

абітурієнтів університету під час 

вступних іспитів; 

осіб, які направлені у відрядження до 

університету; 

 

 

 

 

осіб, які навчаються в інших навчальних 

закладах і проживають у гуртожитку 

університету згідно з рішенням його 

керівника; 

 

працівників інших навчальних закладів, 

установ та організацій 

Зінов’єва В. П. 

Бойкова К. В. 

 

 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

 

 

 

 

Згідно з 

кошторисом 

 

Гуртожиток 

МДУ 

3. Надання на вимогу осіб, які проживають у 

спеціально облаштованих приміщеннях, що 

перебувають на балансі університету, 

додаткових послуг 

Зінов’єва В. П. 

Бойкова К. В. 

Згідно з 

кошторисом 

 

Гуртожиток 

МДУ 

4. Надання у тимчасове користування аудіо- Гаєвець С.П. Згідно з МДУ, 
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і відеотехніки, аудіо- і відеозаписів, 

експозиційного обладнання, 

відеокомплексів, відеомонтажних студій, 

відеопереглядових аудиторій, інших площ, 

інвентарю та обладнання, якщо це не 

передбачено навчальним планом та не 

належить до діяльності, що фінансується за 

рахунок коштів загального фонду 

державного та місцевих бюджетів 

Дощік А.М. 

Скриннік А.О. 

Чураєв А.С. 

Ткаченко Х.Б. 

 

кошторисом спортивний 

комплекс 

МДУ 

6. Інші послуги: 

1. Надання в оренду будівель, споруд, 

окремих тимчасово вільних приміщень і 

площ, іншого рухомого та нерухомого майна 

або обладнання, що тимчасово не 

використовується у навчально-виховній, 

навчально-виробничій, науковій діяльності, 

у разі, коли це не погіршує соціально-

побутових умов осіб, які навчаються або 

працюють у навчальному закладі 

Гаєвець С.П.  

Скриннік А.О. 

Згідно з 

договорами 

з Фондом 

державного 

майна за 

цінами, що 

діють на 

момент його 

укладення 

МДУ 

2. Експлуатаційне та господарське 

обслуговування приміщень, площ, майна та 

обладнання, зазначених у підпункті 1 цього 

пункту 

Гаєвець С.П.  

Скриннік А.О. 

Згідно 

розрахунків 

експлуатаці

йних витрат 

МДУ 

3. Забезпечення оформлення документів про 

освіту державного зразка в установленому 

законодавством порядку. 

Зіміна М. В. Відповідно 

до 

встановлено

ї законодав-

ством 

вартості 

МДУ 

4. Надання послуг банківським установам 

шляхом розміщення на депозитних рахунках 

тимчасово вільних власних надходжень 

університету в установленому 

законодавством порядку. 

Дощік А. М. Згідно з 

договорами 

з 

банківським

и 

установами 

МДУ 

5. Здійснення заходів, пов’язаних із 

провадженням виставково-ярмаркової 

діяльності згідно із законодавством.  

Ткаченко Х. Б. Згідно з 

кошторисом 

МДУ 

6. Надання поліграфічних та рекламних 

послуг, реалізація власної друкованої 

продукції, у тому числі інформаційної, 

рекламної та бланкової (крім видання та 

реалізації навчальної літератури, 

методичних, науково-методичних, наукових, 

науково-технічних видань, друкованих 

засобів масової інформації (газет, часописів, 

альманахів тощо), видання та розміщення на 

веб-сайтах банерів та іншої рекламної 

продукції в електронній формі; розроблення 

поліграфічного дизайну 

Смотрицький А.О. 

Ломакіна А.Є. 

Дощік А.М. 

Скриннік А.О. 

 

Згідно з 

кошторисом 

Редакційно-

видавничий 

відділ, відділ 

інформації та 

зв’язків з 

громадськіст

ю 

7. Друкування, ламінування, здійснення 

палітурних, брошурувальних робіт 

Смотрицький А.О. 

Дощік А.М. 

Скриннік А.О. 

Згідно з 

кошторисом 

Редакційно-

видавничий 

відділ 

8. Копіювання, сканування, запис інформації 

на носії 

Чураєв А.С. 

Дощік А.М. 

Скриннік А.О. 

Згідно з 

кошторисом 

Редакційно-

видавничий 

відділ 
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9. Надання у короткострокове (на строк до 

одного тижня) користування фізичним, 

юридичним особам площ та/або окремих 

приміщень, що тимчасово не 

використовуються в освітній, навчально-

виховній, навчально-виробничій, науковій 

діяльності для проведення освітніх, 

наукових, спортивних, урочистих, 

культурних та інших заходів (крім заходів, 

що проводяться з релігійною метою, або 

заходів політичних партій), а також іншого 

рухомого та нерухомого майна або 

обладнання у разі, коли це не погіршує умов 

навчання або соціально-побутових умов осіб, 

які навчаються або працюють у 

відповідному закладі вищої освіти (установі) 

Гаєвець С.П. 

Дощік А.М. 

Скриннік А.О. 

Згідно з 

кошторисом 

МДУ 

10. Надання у короткострокове (на строк до 

одного місяця) користування відповідно до 

законодавства місць для базування, 

зберігання транспортних засобів, зокрема 

місць для стоянки автомобілів у разі, коли це 

не погіршує умов навчання або соціально-

побутових умов осіб, які навчаються або 

працюють у відповідному закладі вищої 

освіти (установі) 

Гаєвець С.П. 

Дощік А.М. 

Скриннік А.О. 

Згідно з 

кошторисом 

МДУ 

11. Надання послуг з редагування, перекладу 

наукової, довідкової, технічної, навчальної, 

навчально-методичної, художньої 

літератури, комп’ютерного набору, 

верстання текстів 

 

Найдьонова Л.А. 

Шакула А.П. 

Смотрицький А.О. 

Згідно з 

кошторисом 

Відділ 

міжнародних 

зв’язків, 

редакційно-

видавничий 

відділ 

 

 

 

Головний бухгалтер        А.М. Дощік  

 


