
Рішеннями Вченої ради університету від 24 лютого, 22 березня  та 20 
грудня (протоколи № 12, № 14,№8) затверджений перелік платних послуг та 
їх вартість на 2021 рік, а саме: 
 
 
 платна послуга вартість на 1 

особу 
1. Проведення консультацій (1 година) 

1. Психологічне консультування 500 грн.  
2. Підвищення психологічної компетентності 

демократичних лідерів; 
500 грн.  

3. Підвищення психологічної компетентності 
населення. 

500 грн.   

4. Логопедичне консультування:  480 грн. (доцент) 
430 грн. 
(викладач) 

5. Методико-педагогічні консультації 
«Порівняльна логопедія в іншомовних 
термінах і патологічних механізмах та 
інноваційних технологіях»; 

620 грн.(професор) 
480 грн. (доцент) 
 430 грн 
(викладач) 

6. Психологічно-педагогічні консультації 
«Використання педагогічних технологій у 
корекційно-виховному процесі»; 

480 грн. (доцент) 

7. Психолого-педагогічні консультації 
«Використання інноваційних технологій у 
вивченні спеціальних методик». 

430 грн. ( 
викладач) 

2.  Проведення консультацій (6 годин) 

 1. Для підготовки претендентів для 
складання іспиту з визначення рівня 
володіння державною мовою. 

     320 грн. 
 (1 година) 

3. Групові заняття з фізичної культури та спорту 
1. заняття з баскетболу  300 грн (24 

години) 
250 грн (16 годин) 

2. заняття з волейболу 300 грн  
(24 години) 
250 грн (16 годин) 

3. заняття з силового фітнесу 300 грн (24 
години) 
250 грн (16 годин) 



4. заняття з танцювального фітнесу 300 грн (24 
години) 
250 грн (16 годин) 

4. Проведення курсів  
1. Для підготовки претендентів для складання 

іспиту з визначення рівня володіння 
державною мовою. 

1500 грн.   
(30годин) 

2. Тренінг «Інструктор тренажерного залу» 520 грн(30годин) 

 
 
Фахівець відділу додаткової освіти 
та платних послуг             О.О Чочішвілі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1. Курси, понад обсяги, встановлені навчальними планами: 
- Теорія віршування; 
- Медіа-грамотність і піар-технології; 
- Іміджологія; 
- Англійська мова; 
- Українська мова як іноземна; 
- Силовий та оздоровчий фітнес 
- Німецька мова 

1.2. Проведення консультацій: 
- Психологічне консультування; 
- Підвищення психологічної компетентності демократичних лідерів; 

- Підвищення психологічної компетентності населення. 
- Логопедичне консультування:  
- Методико-педагогічні консультації «Порівняльна логопедія в 

іншомовних термінах і патологічних механізмах та інноваційних 
технологіях»; 

- Психологічно-педагогічні консультації «Використання 
педагогічних технологій у корекційно-виховному процесі»; 

- Психолого-педагогічні консультації «Використання інноваційних 
технологій у вивченні спеціальних методик». 

     1.3 Групові заняття з фізичної культури та спорту: 
   - заняття з баскетболу 
- заняття з волейболу 
- заняття з бадмінтону 
- заняття з силового фітнесу 
- заняття з танцювального фітнесу 
- заняття  зі змішаних єдиноборств. 

 
 


