
 

 

Інформація щодо вартості платних послуг , які надаються Сумським НАУ 

Назва послуги Вартість 

 

Освітні: 
 

1. Розроблення, впровадження електронних навчальних 
матеріалів та супроводження курсів дистанційного навчання 

1.1Для студентів денної форми навчання за ОС Бакалавр за семестр: 
- за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб ; 
-для студентів, які навчаються за державним замовленням ; 
1.2.Для студентів денної форми навчання за ОС Магістр за семестр: 
- за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб ; 
-для студентів, які навчаються за державним замовленням ; 
1.3.Для студентів заочної форми навчання за ОС Бакалавр   за рік; 
1.4.Для студентів заочної форми навчання за ОС Магістр   за весь 
період навчання; 
1.5.Для студентів 2 курсу заочної форми навчання за ОС Магістр  за 1 
семестр. 

 
 
 

         1200,00 грн 
         1700,00 грн 

 
         1500,00 грн 

2200,00 грн 
2200,00 грн 

          2400,00 грн 
 

900,00 грн 

2.  Індивідуальні курси для студентів денної або заочної форми 
навчання 

 
2.1.Додаткового вивчення  дисциплін (за одну дисципліну): 
-При формі підсумкового контролю у вигляді заліку ; 
-При формі підсумкового контролю у вигляді іспиту . 
 
2.2.Повторного  вивчення дисциплін (за одну дисципліну): 
-При формі підсумкового контролю у вигляді заліку; 
-При формі підсумкового контролю у вигляді іспиту . 
 
2.3.Факультативного вивчення окремих модулів (за одну дисципліну)  
2.4.Індивідуальне вивчення окремої теми 

 

 
 
 
 

320,00 грн 
360,00 грн 

 
 

470,00 грн 
670,00 грн 

 
270,00 грн 
  80,00 грн 

 
3. Підготовка водіїв автотранспортних засобів : 
3.1. Категорії «В» (без вартості паливно-мастильних матеріалів; 
 
3.2.  Категорії «С» на категорію «В» (без вартості паливно-мастильних 
матеріалів); 
 
3.3. Вартість однієї години заняття з практичних навичок водіння (з 
метою підвищення кваліфікації водіїв категорії «В»)без вартості 
паливно-мастильних матеріалів 

 
 

3600,00 грн 
 

1200,00 грн 
 
 

110,00 грн 
 
 

 

4.Підготовка в аспірантурі здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії (за рік навчання) 
 
4.1. Для іноземних громадян . 
 
4.2. Для іноземних громадян за умови вступу через суб’єкта 
господарської діяльності з набору іноземних громадян. 

 
 
 

2500,00 доларів США 
 

2250,00 доларів США 
 



 

 

 
4.3.Понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу : 
-  за очною формою навчання (денна, вечірня); 
- за заочною формою навчання  
 

 
 

 
 

16500,00 грн 
15200,00 грн 

5. Складання кандидатських іспитів аспірантами: 
 
- З філософії; 
- З іноземної мови; 
- Зі спеціальних дисциплін 
 
 

 
 

1600,00 грн 
1400,00 грн 
1600,00 грн 

 
6. Курси підвищення кваліфікації лікарів ветеринарної медицини : 
-За програмою «Підвищення кваліфікації завідуючих дільничними 
лікарнями та дільниць ветеринарної медицини і лікарів ветеринарної 
медицини районних та міських державних лікарень ветеринарної 
медицини»; 
- Бактеріологів та мікробіологів 
-За спеціальністю «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 

 
 

1300,00 грн 
 
 

 
         1500,00 грн 
         1500,00 грн 

7. Курси з підготовки до складання міжнародного іспиту PEARSON 
для підтвердження рівня володіння англійською мовою В2: 
- 120 год.; 
- 240 год. 

 
 

1330,00 грн 
2630,00 грн 

8. Курси підвищення комунікативної  мовної  компетенції 
викладачів: 
- 120 год.; 
- 240 год. 

 
 

1330,00 грн 
2630,00 грн 

9. Освітні тематичні , інформаційні та довідково – бібліографічні 
послуги із використанням електронних носіїв: 
9.1 Для студентів заочної форми навчання ОС «Бакалавр»; 
9.2 Для студентів заочної форми навчання ОС «Магістр»: 
- за перший рік; 
- за другий рік навчання 

 
 

850,00 грн 
 

700,00 грн 
350,00 грн 

 
10.  Вивчення іноземної мови  : 
10.1. Поглиблене вивчення: 
- 300 год.  
 
10.2 Інтенсивне вивчення: 
-  120 год.; 
 - 240 год.  
 
 
11. Підготовчі курси з англійської, німецької та французької мов 
для студентів 5 курсу , заочної форми навчання, для вступних 
іспитів з іноземної мови та продовження навчання за освітнім 
ступенем «Магістр» 
 
 

 
 
 
            3400,00 грн 

 
  

     1330,00 грн 
            2630,00 грн 
         
 
              300,00 грн 



 

 

12. Курси підвищення кваліфікації працівників територіальних  
органів державного агенства рибного господарства України 

1300,00 грн 

13. Курси підготовки спеціалістів за напрямом: 
- «Фермерство» (рослинництво); 
- «Фермерство» (тваринництво) 

 
1960,00 грн 
2030,00 грн 

14. Індивідуальна  атестація осіб, які претендують на вступ на 
державну службу, щодо вільного володіння державною мовою 

1570,00 грн 

15. Посвідчення щодо вільного володіння державною мовою для 
осіб, які підтверджують рівень у визначеному законодавством 
порядку без проходження процедури атестації 

50,00 грн 

16. Підготовка абітурієнтів до ЗНО: 
- 1 предмет ; 
- 3 предмета 

 
1600,00 грн 
2800,00 грн 

 

17. Підготовка кваліфікованих робітників за спеціальністю: 
- «Заводчик – кінолог»; 
- «Експерт – кінолог»; 
- «Інструктор – кінолог» 
- «перекладач – помічник експерта з екстер’єру» 
-Інструктор – кінолог»(скорочений курс) 

 
1300,00 грн 
1050,00 грн 
1700,00 грн 
1000,00 грн 
900,00 грн 

18. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці у 
посадових осіб та спеціалістів служби охорони праці суб’єктів 
господарської діяльності Сумської області 

 
330,00 грн 

19.Підвищення кваліфікації бухгалтерів підприємств 1400,00 грн 

 

Додаткові освітні та інші: 
 

1. Навчальні курси «Конярство з основами верхової  їзди»: 
- Короткострокові ; 
- Довгострокові ; 
 
- Індивідуальне заняття з інструктором ( за академічну годину); 
- Надання фаетону в тимчасове користування на території  СНАУ 
  ( за 30 хв). 

 
   950,00 грн 

3300,00 грн 
 

          200,00 грн 
100,00 грн 

2.Курси електронної мікроскопії 930,00 грн 

3.Заняття в секції боксу (за місяць) 240,00 грн 



 

 

4.Послуги проведення стерилізації*: 
-Собаки вагою більше 25 кг; 
-Собаки вагової 16-25 кг; 
-Собаки вагою до 15 кг; 
-Кішки 
*При оперуванні цуценят віком до півроку додається вартість 
вакцини «Дурамун» (100,00 грн) 

 
857,80 грн/гол 
734,60 грн/гол 
617,20 грн/гол 
495,50 грн/гол 

5.Проведення кастрації*: 
-Пса вагою більше 26 кг; 
-Пса вагою 16-25 кг; 
-Пса вагою до 15 кг; 
-Кота 
*При оперуванні цуценят віком до півроку додається вартість 
вакцини «Дурамун» (100,00 грн) 

 
550,40 грн/гол 
526,50 грн/гол 
505,20 грн/гол 
267,10 грн/гол 

 
Господарські: 

 

1. Проживання в гуртожитках СНАУ 
 
1.1. Для студентів денної форми навчання в кімнатах із звичайними 
умовами проживання (за місяць) ; 
1.2. Для сторонніх осіб ( студентів денної/заочної форми навчання)в 
кімнатах із звичайними умовами проживання за 1 ліжко – місце 
 -в опалювальний період (за добу); 
- в неопалювальний період (за добу); 
1.3. Для студентів денної/заочної форми навчання в кімнатах із 
звичайними умовами проживання при умові проживання не менше 
10 діб : 
- в опалювальний період (за добу); 
- в неопалювальний період (за добу); 
1.4. Для іноземних громадян –студентів  денної форми навчання в 
кімнатах з поліпшеними умовами проживання; 
1.5. Для іноземних громадян-студентів денної форми навчання та 
слухачів підготовчих курсів до вступу до вищих навчальних закладів  
в кімнатах зі звичайними умовами проживання; 
1.6.Для іноземних громадян-студентів, аспірантів та слухачів курсів 
до вступу до вищого навчального закладу в кімнатах з умовами 
підвищеного комфорту. 

 
 

520,00 грн 
 
 
 

95,00 грн 
75,00 грн 

 
 
 

65,00 грн 
35,00 грн 

            840,00 грн 
 
             720, 00 грн 
 
 
 

1160,00 грн 

 


