
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок 

надання та оплати 

Надання платних послуг у сфері міжнародного співробітництва та інших 

послуг 

Платна послуга Підстава надання платної 

послуги 

Вартість,грн; 

еквівалент 

долара США 

Видача дублікату додатку 

до диплому магістра, 

бакалавра (двомовний) 

Підпункти 6,7,8 пункту 8; 

підпункт 2 пункту 3 Постанови 

КМУ 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» 

380,00 

Видача дублікату додатку 

до диплому молодшого 

спеціаліста (двомовний) 

Підпункти 6,7,8 пункту 8; 

підпункт 2 пункту 3 Постанови 

КМУ 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» 

180,00 

Видача витягу з робочих 

навчальних планів (6 

сторінок) 

Підпункти 6,7,8 пункту 8 

Постанови КМУ 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» 

240,00 

Видача довідки 

випускнику про вивчення 

окремих дисциплін 

Підпункти 6,7,8 пункту 8 

Постанови КМУ 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» 

200,00 



Видача довідки про 

акредитацію та ліцензії 

вузу  

Підпункти 6,7,8 пункту 8 

Постанови КМУ 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» 

230,00 

Видача витягу з 

індивідуального 

навчального плану та 

залікової книжки студента 

українською мовою (до  10 

робочих днів) 

Підпункти 6,7,8 пункту 8 

Постанови КМУ 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» 

250,00 

Видача витягу з 

індивідуального 

навчального  плану та 

залікової книжки студента 

українською мовою              

( терміновий до 5 – 

робочих днів)  

Підпункти 6,7,8  пункту 8 

Постанови КМУ 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» 

500,00 

Видача довідки про 

середній бал навчання 

Підпункти 6,7,8 пункту 8 

Постанови КМУ 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» 

180,00 

Видача витягу з 

тематичних планів (150-

180 сторінок українською 

мовою) 

Підпункти 6,7,8 пункту 8 

Постанови КМУ 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» 

4116,00 



Видача витягу з 

тематичних планів (150-

180 сторінок англійською 

мовою) 

Підпункти 6,7,8 пункту 8; 

підпункт 2 пункту 3 Постанови 

КМУ 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» 

8320,00 

Видача з індивідуального 

навчального плану інтерна, 

аспіранта українською 

мовою 

Підпункти 6,7,8 пункту 8 

Постанови КМУ 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» 

1380,00 

Видача дублікату 

перепустки в гуртожиток 

 

Підпункти 6,7,8 пункту 8 

Постанови КМУ 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» 

75,00 

Видача витягу з 

індивідуального 

навчального плану лікаря-

спеціаліста за ПАЦ, ТУ, 

спеціалізація 

Підпункти 6,7,8 пункту 8 

Постанови КМУ 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» 

780,00 

Видача дублікату диплома 

двомовного 

Підпункти 6,7,8 пункту 8; 

підпункт 2 пункту 3 Постанови 

КМУ 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» 

250,00 



Видача дублікату 

студентського квитка 

Підпункти 6,7,8 пункту 8 

Постанови КМУ 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» 

120,00 

Надання допомоги 

студентам з числа 

іноземців в отриманні віз 

Підпункт 1 пункту 3 Постанови 

КМУ 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» 

400,00 

Видача виписки з 

індивідуального 

навчального плану на 

англійській мові 

Підпункти 6,7,8 пункту 8; 

підпункт 2 пункту 3 Постанови 

КМУ 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» 

200,00 

Видача копії додатка до 

диплома на англійській 

мові 

Підпункти 6,7,8 пункту 8; 

підпункт 2 пункту 3 Постанови 

КМУ 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» 

300,00 

Видача підтвердження 

навчання в університеті на 

англійській мові 

Підпункти 6,7,8 пункту 8; 

підпункт 2 пункту 3 Постанови 

КМУ від 27.08.2010 р. №796 «Про 

затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися 

закладами освіти, іншими 

еквівалент 30 

доларів США 



установами та закладами системи 

освіти, що належать до державної 

і комунальної форми власності» 

Оформлення копії диплома 

спеціаліста, магістра на 

англійській мові 

Підпункти 6,7,8 пункту 8; 

підпункт 2 пункту 3 Постанови 

КМУ 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» 

еквівалент 30 

доларів США 

Оформлення додатка до 

диплома спеціаліста, 

магістра (виписка із 

залікових відомостей з 

переліком предметів, 

кількості годин та 

отриманих оцінок/балів) на 

англійській мові 

Підпункти 6,7,8 пункту 8; 

підпункт 2 пункту 3 Постанови 

КМУ 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» 

еквівалент 30 

доларів США 

Видача характеристики за 

час навчання ( роботи) в 

університеті на англійській 

мові 

Підпункти 6,7,8 пункту 8; 

підпункт 2 пункту 3 Постанови 

КМУ 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» 

еквівалент 30 

доларів США 

Оформлення розширеного 

додатка до диплома 

спеціаліста , магістра 

(виписка із залікових 

відомостей з переліком 

предметів, кількості годин 

по кожному з них, 

отриманих оцінок 

посеместрово, із 

зазначенням типу 

аудиторних годин та виду 

контролю знань) на 

англійській мові 

Підпункти 6,7,8 пункту 8; 

підпункт 2 пункту 3 Постанови 

КМУ 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» 

еквівалент 

200 доларів 

США 

 



Видача довідки 

англійською/ російською 

мовами про те, що 

замовник послуги дійсно 

є студентом факультету 

підготовки іноземних 

громадян 

Підпункти 6,7,8 пункту 8; підпункт 2 

пункту 3 Постанови КМУ 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 

100,00 

Видача довідки 

англійською/ російською 

мовами, про те що 

замовник, навчався на 

факультеті підготовки 

іноземних громадян ( до 

передачі особової справи 

студента в архів 

університету) 

Підпункти 6,7,8 пункту 8; підпункт 2 

пункту 3 Постанови КМУ 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 

100,00 

 

 

 

 

 


