
№ п/п Назва послуги

Період навчання 

або надання 

послуги

Вартість,                     

грн

1

Сертифікатна освітня програма "Соціально-психологічна 

інклюзія з елементами АРТ-терапії" 6 місяців 6500,00

2 Сертифікатна освітня програма "Тренерський інтенсив" 2 місяці 6500,00

3

 Базовий теоретчний курс  для СО Магістр (юридичний 

факультет) 4 місяці 5600,00

4

Сертифікатна освітня програма "Базові правничі 

дисціпліни єдиного фахового випробування для здобуття 

ступеня магістр"(юридичний факультет) 3 місяці 1 800,00

5

 Базовий теоретчний курс  для СО Магістр (юридичний 

факультет) 3 місяці
4 200,00

6

 Базовий теоретичний курс для СО Магістр (філологічний 

факультет) 3 місяці
4 200,00

7

Сертифікатна освітня програма "Методика викладання 

української мови і літератури в школі"  -
2 500,00

8

Сертифікатна освітня програма "Переклад науково-

технічної літератури" 2 роки
9 000,00

9

Програма підвищення кваліфікації "Майстерня" Teaching 

Art" (для наукрвр-педагогічних працівників) 4 місяці
3 500,00

10

Курси  "Підготовка до іспиту з англійської мови APTIS 

TEST" 2,5 місяці
2 200,00

11

Автоматизація у бізнес-процесі. "Управління 

підприємством і бухгалтерія" 2 місяці
2 000,00

12 курси "Java - програмування" 2 місяці 2 000,00

13 курси "Основи роботи з компютером" 2 місяці 2 000,00

14 Курси підготовки вступу до ЗВО 2 місяці 3 500,00

15 курси "Математика -це просто" 3 місяці 1 000,00

16 курс " Англійська на все життя" 3 місяці 2 550,00

17 Інтенсивний курс польської мови 3 місяці 2 550,00

18

Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників 2 місяці
1 800,00

19

Підвищення кваліфікації для керівників закладів освіти 

"Мистецтво управління освітою" 3 тижня
3 500,00

Додаткові послуги 

Донецького національного університету імені  Василя Стуса

на 2019-2020 навчальний рік

Проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної 

компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії



20

Спеціальна програма підвищення кваліфікації 

фітосанітарних інспекторів Держпродспоживслужби 2 тижні 
1 500,00

21

Короткострокова програма підвищення кваліфікації 

керівного складу Держпродспоживслужби "Антикризове 

управління в контексті реалізації реформ в Україні" 1 тиждень

2 100,00

22

Короткострокова програма підвищення кваліфікації 

керівного складу Держпродспоживслужби "Управління 

змінами" 1 тиждень

2 100,00

23

Короткострокова програма підвищення кваліфікації 

"Інструменти мотивації, цілепокладання в 

працевлаштуванні, робота групи з різним рівнем 

мотивації" 1 день

375,00

24

Короткострокова програма підвищення кваліфікації 

"Емоційна компетентність та техніка роботи зі 

"складними" учасниками групи" 1 день

650,00

25

Короткострокова програма підвищення кваліфікації 

"Навички Soft Skills в професійній діяльності фахівців 

центрів зайнятості" 1 день

650,00

1

Атестація осіб, що претендують на вступ на державну 

службу , щодо вільного володіння державною мовою 

згідно Постанови КМУ №201 від 26.04.2017 р.  -

700,00

2

Видача за результатами атестації посвідення щодо 

вільного володіння державною мовою  -
20,00

1 Доведення до захисту (аспіранта)  - 8 000,00

2 Доведення до захисту (докторанта)  - 11 000,00

3 Захист на здобуття наукового ступеня доктора наук  - 12 000,00

4 Кандидатський іспит  - 2 930,00

5

Консультації з питань наукових (дисертаційних ) 

досліджень  -
3 500,00

Проведення атестації осіб, що претендують на вступ на державну службу , щодо вільного 

володіння державною мовою 

Організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії (кандидата наук) та його проведення для осіб які навчаються (навчалися) 

відповідно до договорів, укладених з  фізичними або юридичними особами, у тому числі 

для осіб, які не навчаються (не навчалися) в Університеті.


