ПЕРЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ
(станом на 12.02.2015 р.)

№
з/п
1
1

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

Вартість
платної
послуги,
(грн.)

Назва платної послуги
2
У сфері освітньої діяльності
Підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу
відповідно до договорів , укладених з фізичними та юридичними
особами студентів за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями,
аспірантів і докторантів:
1) аспірантура (заочна/денна)……………………………………….............
2) платне навчання курсантів………………………………………………..
Підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами
післядипломної освіти понад державне замовлення в межах
ліцензійного обсягу ( 1,5 – 2 роки навчання )……………………………
Підготовка кваліфікованих робітників в межах ліцензійного обсягу,
підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за
замовленням центрів занятості:
1) слюсар з ремонту автомобілів…………………………………………...
2) моторист бурової установки……………………………………………..
3) оператор з добування нафти і газу……………………………………….
4) спостерігач за станом навколишнього середовища……………………..
5) слюсар механоскладальних робіт………………………………………...
6) агент з організації туризму……………………………………………….
7) електрогазозварники………………………………………………………
8) помічник бурильника……………………………………………………..
Підготовка водіїв за спецкурсом вартістю…………………………………
Навчання студентів, курсантів, аспірантів, докторантів з числа
іноземців та осіб без громадянства; стажування іноземців та осіб без
громадянства: платне навчання студентів………………………………….
Прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження
авторефератів, дисертацій, послуги, пов’язані з підготовкою до захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук
та його проведенням :
1) плата за прийом кандидатських іспитів………………………………….
2) плата за підготовку до здобуття наукового ступеня…………………...
3) плата за захист дисертації………………………………………………...
Підготовка до вступу до вищого навчального закладу (вартість одного
предмета)……………………………………………………………………...
Підготовка водіів категорії «В»……………………………………………..
Друкування з електронних носіїв
чорно-біле ( формат А 4)………………………………………………….....
кольорове( формат А 4)……………………………………………………...
Записи на носії інформації…………………………………………………..
Ксерокопіювання ( формат А 4, А3)…………...……………………………
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У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та
спорту
Організація, проведення фізкультурно-оздоровчих заходів з
використанням матеріально-технічної бази університету, які не
передбачені навчальними планами та не належать до діяльності, що
фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету:
1) гурток з аеробіки (за 1 годину)………………………………………….
20,00
2) плавання в басейні (за 1 годину)…………………………………………
40,00
3) заняття в тренажерному залі (за 1 годину)………………………………
15,00
4) користування спортзалами,басейном, біговими доріжками,
тенісними кортами від……………………………………………………….
від 50,00 до 1000,00
У сфері житлово-комунальних послуг
Надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків
університету для проживання :
1) особам, які навчаються в університеті (в місяць)……………………….
від 238,00 до 248,00
2) особам-іноземцям (в місяць)……………………………………………..
від 440,00
Інші послуги
Забезпечення оформлення (виготовлення) пластикових посвідчень про
закінчення аспірантури………………………………………..…………......
21,00
Забезпечення оформлення (виготовлення) пластикових студентських
квитків державного зразка…………………………………………………..
54,00
Забезпечення оформлення (виготовлення) пластикових свідоцтв про
підвищення робітничих кваліфікацій……………………………………...
21,00
Забезпечення доступу Користувача до локальних і корпоративних
комп’ютерних мереж Інтернету, автоматизованих баз даних та
пошукових систем через сегменти локальної мережі Університету для
проведення наукової і науково-технічної роботи (в місяць)……………...
від 25,00 до 60,00
підключення до мережі…………………………………………………….
25,00
Планово-фінансовий відділ
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