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33 
ОРЕНДА СПЕЦІАЛЬНОГО 

ОБЛАДНАННЯ 
ТА ПРИМІЩЕНЬ 

35 
ІНШІ ВИДИ ПОСЛУГ 

18 
ПІДГОТОВЧІ КУРСИ. 

ТРЕНІНГИ. СТАЖУВАННЯ. 
ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ 

29 
ПУБЛІКАЦІЙНА 
ТА ВИДАВНИЧА 

ДІЯЛЬНІСТЬ. 
ПЕРЕКЛАД 

2 
НАУКОВО-ДОСЛІДНІ 

ТА ДОСЛІДНО- 
КОНСТРУКТОРСЬКІ 

РОБОТИ. 
НАУКОВА ЕКСПЕРТИЗА 

12 
МЕНЕДЖМЕНТ. 

МАРКЕТИНГ. 
КОНСАЛТИНГ. 
PR-ТХНОЛОГІЇ 

ЗМІСТ 
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1 НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКІ РОБОТИ. 
НАУКОВА ЕКСПЕРТИЗА 
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Вид послуги Розробка пристроїв комп’ютеризованого 
обліку електричної енергії та визначення її 
показників якості 

 
 
 

Вартість Від 2 000 у.о. 
Відповідальний к.т.н доц. Прус В.В., ст.викл. Нікітіна А.В. 

 
ПІАР 

Пристрій на базі сертифікованого 
комп’ютеризованого вимірювального 
модуля, що може бути застосовний для 
аналізу енергоспоживання та якості 
електричної енергії у побутових та 
комунальних електричних мережах з 
довільним рівнем викривлень, оснащений 
різними версіями прикладного програмного 
забезпечення. 

Контактні дані +380675727094, viacheslav.prus@gmail.com 
Кафедра Електричних машин та апаратів 

 

Вид послуги Проведення поточного енергетичного 
обстеження та оцінювання працездатності 
електромеханічних систем та окремих 
електричних машин 

 
 
 

Вартість Від 10 тис. грн 
Відповідальний к.т.н доц. Прус В.В., ст.викл. Нікітіна А.В. 

 
ПІАР 

При виконанні робіт застосовується 
універсальний сертифікований 
комп’ютеризований вимірювальний 
комплекс для визначення енергетичного 
стану об’єкта дослідження за миттєвими 
значеннями споживаної напруги та 
струму, що дозволяє отримати ряд 
важливих показників, які не можна знайти 
в інший спосіб. 

Контактні дані +380675727094, viacheslav.prus@gmail.com 
Кафедра Електричних машин та апаратів 
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Вид послуги Підготовка фахівців з енергетичного 
обстеження та діагностики 
електротехнічних систем за параметрами 
електроспоживання 

 
 
 

Вартість Від 1200 грн. за змістовний модуль 
Відповідальний к.т.н доц. Прус В.В., ст.викл. Нікітіна А.В. 

 
ПІАР 

Навчання проводять фахівці із наявним 
власним досвідом у розрізі енергетичного 
обстеження та діагностики 
електротехнічних систем приватного, 
комунального та промислового 
призначення. По завершенні навчання 
видається сертифікат. При отриманні 
рівня кваліфікації вище середнього 
надаються рекомендації щодо 
працевлаштування за профілем навчання 
на вакантних посадах провідних 
підприємств регіону. 

Контактні дані +380675727094, viacheslav.prus@gmail.com 
Кафедра Електричних машин та апаратів 

 

Вид послуги Послуги по лабораторії метрології  
 
 Вартість Договірна 

Відповідальний Ст.викл. Риков Г.Ю. 

 
ПІАР 

– вимірювання опору ізоляції 
електроустановок, апаратів, вторинних кіл 
та електропроводки напругою до 1 кВ; 
– перевірка наявності та стану кіл між 
заземлювачами й елементами, що 
заземлюються, з’єднань природних 
заземлювачів зі заземлювальним пристроєм 
та з’єднань між головною заземлювальною 
шиною (ГЗШ) і провідниками системи 
зрівнювання потенціалів; 
– перевірка кола «фаза – нуль» в 
електроустановках до 1 кВ з глухо 
заземленою нейтраллю; 
– вимірювання опору заземлювального 
пристрою в електроустановках до 1 кВ; 
– вимірювання питомого опору ґрунту. 

Контактні дані +380960667706, grykov@meta.ua 
Кафедра Електричних машин та апаратів 
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Вид послуги Розробка комп’ютерних тренажерів 
до лабораторних робіт 

 

Вартість Кошторисна 

Відповідальний д.т.н., проф. Чорний О.П., 
к.т.н., доц. Сергієнко С.А. 

 
ПІАР 

Універсальність, ефективне засвоєння 
навчального матеріалу, проста перевірка 
виконання, зручність у використанні 

Контактні дані 05366 3-11-47 

Кафедра Системи автоматичного управління 
і електропривод 

 
 

Вид послуги 
Розробка мікроконтролерних систем 
керування електротехнічними пристроями 
та електромеханічними комплексами 

 
 

 
 

Вартість Кошторисна 

Відповідальний к.т.н., доц. Сердюк О.О., 
к.т.н. доц. Кравець О.М. 

ПІАР Автоматизація технологічних процесів 

Контактні дані 05366 3-11-47 

Кафедра Системи автоматичного управління 
і електропривод 

 

Вид послуги Проведення технологічної практики для 
учнів 10 – 11 класів загальноосвітніх шкіл 

 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний д.т.н., проф. Родькін Д.Й. 

ПІАР Залучення школярів до навчання 
на технічних спеціальностях 

Контактні дані 05366 3-11-47 

Кафедра Системи автоматичного управління 
і електропривод 

 
 

Вид послуги 
Розробка та рекомендації з упровадження 
пускових систем потужних 
електроприводів 

 
 
 

 
 
 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний д.т.н., проф. Чорний О.П. 

 
 

ПІАР 

Уперше створено системи керування 
пуском потужних електроприводів, які 
оптимізовано за енергетичною 
ефективністю та досягненням 
максимального прибутку виробника 

Контактні дані 05366 3-11-47, e-mail: ochornyi@ukr.net 

Кафедра Системи автоматичного управління і 
електропривод 
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Вид послуги Проведення енергетичного обстеження 
житлових та адміністративних будівель 

стіни       вікна       двер і      дах       п ідло га         інф ільтрація  ч/з вікна      вентиляція 
 
 

52,94 
 

53,84 

0,65 
244,87 

 
 

192,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59,09 
58,38 

 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний к.т.н., доц. Чорна В.О. 
Контактні дані +380678575375 

Кафедра Системи електроспоживання 
та енергетичний менеджмент 

 

Вид послуги Складання енергетичного паспорту 
житлових та адміністративних будівель 

  

 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний к.т.н., доц. Чорна В.О. 
Контактні дані +380678575375 

Кафедра Системи електроспоживання 
та енергетичний менеджмент 

 
 

Вид послуги 
Моніторинг якості електричної енергії та 
обсягів її споживання в однофазних та 
трифазних мережах 

 

 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний к.т.н., доц. Бялобржеський О.В. 
Контактні дані +380678575375 

Кафедра Системи електроспоживання 
та енергетичний менеджмент 

 

Вид послуги Математичне моделювання, розробка 
чисельних методів та комплексів програм 

 
 

Вартість Договірна 
Відповідальний к.т.н., доц. Шлик С.В., Симонова А.А. 
Контактні дані 05366 3-11-00, +380677716137 

Кафедра Технології машинобудування 

 

Вид послуги Проектування штампів, прес-форм для 
холодного та гарячого штампування 

Вартість  Від 20 до 100 тис. грн 
Відповідальний  Ревішвіли Р.С. 
Контактні дані 05366 3-11-00, +380677716137 

Кафедра Технології машинобудування 
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Вид послуги 

Проектування вібраційних машин для 
приготування та ущільнення бетонних 
сумішей 

 

 

Віброплощадка 
вантажопідйомністю 
1250 кг 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний д.т.н., проф. Саленко Ю.С. 
Контактні дані 05366 3-11-08 

Кафедра Галузеве машинобудування 
 

   
Одновальний бетонозмішувач примусової дії БП-100В Віброплита для ущільнення бетонних сумішей 

з вібраційною обробкою бетонної суміші товщиною шару 200 мм зі швидкістю 3,4 м/ел 
з об’ємом завантаження 100 л 

 
 

Вид послуги 
Оцінка екологічного ризику 
технологічних, біотехнологічних 
процесів, промислових об’єктів 

 

 
 

Вартість Договірна 
Відповідальний к.хім.н., доц. Новохатько О.В. 

Контактні дані 05366 3-20-76, 
olga.novohatko2015@gmail.com 

Кафедра Біотехнології та біоінженерія 
 

Вид послуги Розробка біотехнологічних проектів  
Вартість Договірна 

Відповідальний к.т.н., доц. Пасенко А.В., 
к.т.н., доц. Святенко А.І. 

Контактні дані 05366 3-20-76, pasenko2000@ukr.net 

Кафедра Біотехнології та біоінженерія  

 
 

Вид послуги 

Оцінка впливу на компоненти 
навколишнього природного середовища 
та на біотехнологічну продукцію 

 

Вартість Договірна 
Відповідальний к.хім.н., доц. Новохатько О.В. 

Контактні дані 05366 3-20-76, 
olga.novohatko2015@gmail.com 

Кафедра Біотехнології та біоінженерія 
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Вид послуги Проведення інвентаризаційних 
досліджень зеленого фонду населених 
пунктів 

 

 
 
 

Вартість Договірна 

Відповідальний к.хім.н., доц. Новохатько О.В., 
ст. викл. Дігтяр С.В., Симоненко О.П. 

Контактні дані 05366 3-20-76,  sergiusvictor@gmail.com 
Кафедра Біотехнології та біоінженерія 

 

 
Вид послуги 

Оцінка еколого-токсикологічного впливу 
компонентів навколишнього природного 
середовища та домішок харчових 
продуктів на здоров’я населення 

 

 
 
 

Вартість Договірна 
Відповідальний к.хім.н., доц. Новохатько О.В. 

Контактні дані 05366 3-20-76, 
olga.novohatko2015@gmail.com 

Кафедра Біотехнології та біоінженерія 
 
 

Вид послуги 
Біотестування та біоіндикація природного 
матеріалу, визначення токсичної дії 
на живі організми 

 

 
 

Вартість Договірна 

Відповідальний ст. викл. Дігтяр С. 
В., к.т.н. Сакун 

Контактні дані 05366 3-20-76, sergiusvictor@gmail.com 
Кафедра Біотехнології та біоінженерія 

 

Вид послуги Топографічні зйомки та інші 
геодезичні роботи 

 

Вартість Договірна 
Відповідальний к.т.н., доц. Міхно П.Б. 
Контактні дані 05366 36277 

Кафедра Геодезія, землевпорядкування та кадастр 
 

Вид послуги Проекти землеустрою 
Вартість Договірна 

Відповідальний к.т.н., доц. Міхно П.Б. 
Контактні дані 05366 36277 

Кафедра Геодезія, землевпорядкування та кадастр 
 

Вид послуги Архітектурно-будівельне проектування 

 

Вартість Договірна 
Відповідальний к.т.н., доц. Хохлов О.Г. 
Контактні дані тел. 05366 36277 

Кафедра Геодезія, землевпорядкування та кадастр 
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Вид послуги 

Обстеження, оцінка технічного стану 
і паспортизація будівельних конструкцій, 
будівель і споруд 

 
 

Вартість Договірна 
Відповідальний к.т.н., доц. Хохлов О.Г. 
Контактні дані 05366 36277 

Кафедра Геодезія, землевпорядкування та кадастр 
 
 

Вид послуги 
Безоператорні енергоощадні системи 
біосорбційно- фільтраційної очистки 
стічних вод «під ключ» 

 
 

Вартість Договірна 
Відповідальний д.т.н., проф. Артамонов В.В. 
Контактні дані 05366 36277 

Кафедра Геодезія, землевпорядкування та кадастр 

 
Кафедра Інформатики та вищої математики  

 

 
Вид послуги 

Розроблення комп’ютерних програм 
(систем) для забезпечення і організації 
процесів створення, редагування, 
поповнення і керування змістом веб сайтів 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний к.т.н., доц. Григорова Т.А. 

Примітки Для приватних підприємств 
Контактні дані 05366 3-00-50, ауд. 2404, 2413 

Кафедра Інформатика і вища математика 
 

Вид послуг Виконання науково-дослідних, науково-
технічних розрахунків та розроблення 
відповідного програмного забезпечення за 
рахунок замовників 

 

Вартість  Договірна 
Відповідальний  к.т.н., доц. Сидоренко В.М.,  

викладачі кафедри 
ПІАР Наявність кваліфікованих спеціалістів з 

досвідом роботи в провідних ІТ-компаніях 
Контактні дані  +380500888436, kafkis@ukr.net 

Кафедра Комп’ютерні та інформаційні системи 
 

Вид послуг Надання послуг з проектування локальних 
комп’ютерних мереж, зокрема організація 
захисту інформації в локальних мережах  
для зацікавлених організацій 

 
Вартість  Договірна 

Відповідальний  д.т.н., проф. Гученко М.І.,  
стар. викл. Чорна О.А. 

Контактні дані  +380500888436, kafkis@ukr.net 
Кафедра Комп’ютерні та інформаційні системи 
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Вид послуги 

Проведення наукової екологічної 
експертизи в установленому 
законодавством порядку 

 
 
 

Вартість 4000 грн за одну експертизу 
Відповідальний к.т.н., доц. Святенко А.І. 

Примітки За договором для підприємств, установ 
Контактні дані +380963410441 

Кафедра Екологічна безпека та організація 
природокористування 

 

 
 

Вид послуги 
Розрахунок на міцність машин, агрегатів, 
деталей при статичних та динамічних 
навантаженнях 

 

 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний к.т.н., доц. Шлик С.В. 
Контактні дані 05366 3-11-00, +380677716137 

Кафедра Технології машинобудування 
 

Вид послуги Випробування на міцність деталей машин 
 

 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний д.т.н., проф. Воробйов В.В., 
Контактні дані 053663-11-00 

Кафедра Технології машинобудування 
 
 

Вид послуги 
Проектування та розробка конструк- 
торської документації вузлів 
та агрегатів продукції машинобудування 

 
 
 

 
 
 
 

Вартість Кошторисна 
 

Відповідальний 
ст. викл. Харьков О.А., 
к.т.н., доц. Павленко О.В., 
к.т.н., доц. Черненко С.М., 
ст. викл. Бурлига М.Б. 

ПІАР Наявність кваліфікованих спеціалістів 
з досвідом роботи в галузі 

Контактні дані +380677568124; +380638098278 
Кафедра Автомобілі і трактори 

 
 

Вид послуги 
Створення 3D моделей деталей та 
складальних одиниць за їх 2D 
кресленнями 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний ст. викл. Харьков О.А. 

 
ПІАР 

Підготовка сертифікованими спеці- 
алістами, ліцензійний програмний 
продукт, 10 років успішного 
використання продукту 

Контактні дані +380638098278 
Кафедра Автомобілі і трактори 
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Вид послуги 

Створення деталей та їх прототипів з 
полімерних матеріалів за допомогою 3D 
принтера 

 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний ст. викл. Харьков О.А. 

ПІАР Гарантуємо якісну розробку 3D моделі, та її 
відповідність умовам застосування 

Контактні дані +380638098278 
Кафедра Автомобілі і трактори 

 
 

Вид послуги 
Розрахунок на міцність машин, агрегатів, 
деталей при статичних та динамічних 
навантаженнях 

 

 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний д.т.н., проф. Маслов О.Г. 
Контактні дані 05366 3-11-08 

Кафедра Галузеве машинобудування 
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2 МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. КОНСАЛТИНГ. 
PR-ТЕХНОЛОГІЇ 
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Вид послуги Комплексний аналіз фінансово-господарської 
діяльності суб’єктів господарювання 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний д.е.н., проф. Маслак О.І. 

 
 
 

ПІАР 

Фахівці проведуть поглиблену економічну 
діагностику підприємства на предмет 
виявлення ранніх ознак кризи діяльності, 
проблемних сфер функціонування, що 
потребують підвищеної уваги керівництва 
суб’єкта господарювання із використанням 
сучасних методик та інформаційних 
технологій 

Контактні дані 05366 3-10-15, +380961795815, 
  kafeconkrnu@gmail.com 

Кафедра Економіка 
 

Вид послуги Розробка бізнес-планів для отримання 
кредитів 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний д.е.н., проф. Маслак О.І. 

 
 
 

ПІАР 

Фахівці нададуть кваліфіковану допомогу або 
підготують «під ключ» бізнес-план для 
отримання кредитів або інших цілей, 
обґрунтують для банку або іншої фінансової 
установи рівень ризиків за проектом 
замовника, економічну доцільність реалізації 
проекту, розрахують інтегральні показники 
його ефективності 

Контактні дані 05366 3-10-15, +380961795815, 
kafeconkrnu@gmail.com 

Кафедра Економіка 
 

Назва послуги Дослідження кон’юнктури ринків товарів 
та послуг 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний д.е.н., проф. Маслак О.І. 

 
 
 
 
 

ПІАР 

Фахівці проведуть комплексне аналітичне 
дослідження, спрямоване на одержання 
замовником достовірних інформаційних 
матеріалів про стан кон’юнктури товарного 
чи регіонального ринку, що дозволить 
підвищити якість прийняття управлінських 
рішень в сфері забезпечення конкуренто-
спроможності підприємства -замовника, 
більш повного задоволення вимог споживачів 
його продукції або послуг, надасть підґрунтя 
для подальшої розробки маркетингових 
програм або бізнес-планів діяльності 

Контактні дані 05366 3-10-15, +380961795815, 
kafeconkrnu@gmail.com 

Кафедра Економіка 
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Вид послуги 

Проведення лекцій, консультацій, тренінгів, 
практикумів, занять іншої форми з питань 
математичної освіти та інформатики 

 
 

 
 
 

Вартість  Кошторисна 
Відповідальний  к.ф.-м.н., проф. Кобильська О.Б. 

 
Примітки 

Лекції можуть проводитись для вчителів із 
окремих питань у сфері математичної 
освіти, програмування та STEM освіти 

Контактні дані 05366 3-00-50, ауд. 2404, 2413 
Кафедра Інформатика і вища математика 

 
Вид послуг Аналіз даних із соціальних медіа: 

маркетинг, реклама, дослідження ринку 
послуг, соціологія тощо 

 
 

 

Вартість  Договірна 
Відповідальний  к.т.н., доц. Сидоренко В.М.,  

ПІАР Звіт з використанням сучасних технологій 
інфографіки (паперовий, електронний) або 
програмний додаток, виходячи з побажань 
замовника 

Контактні дані  +380500888436, kafkis@ukr.net 
Кафедра Комп’ютерні та інформаційні системи 

 

Вид послуги Освітні та наукові консультації 
у природничій галузі 

 

 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний д.б.н., проф. Никифоров В.В. 
Контактні дані 0536 3-51-41, e-mail: v-nik@kdu.edu.ua 

Кафедра Біотехнології та біоінженерія 
 

 
Вид послуги 

Курси перепідготовки спеціалістів для 
застосування САПР системи тривимірного 
твердотільного моделювання CREO (Pro/E) 

 
 
 
 

 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний ст. викл. Харьков О.А. 

 
ПІАР 

Підготовка сертифікованими спеціалістами, 
ліцензійний програмний продукт, 10 років 
успішного використання продукту 

Контактні дані +380638098278 
Кафедра Автомобілі і трактори 

 

Вид послуги Прогнозування діяльності підприємств, 
вигідності контрактів, договорів 

 

 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний д.т.н., проф. Драгобецький В.В. 
Контактні дані 05366 3-11-00, +380677716137 

Кафедра Технології машинобудування 
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Вид послуги 

Курси перепідготовки з основ інженерного 
аналізу на міцність із застосуванням 
програмного продукту CREO Simulate 
(Pro/Mech). 

 

 
 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний ст. викл. Харьков О.А. 

 
ПІАР 

Підготовка сертифікованими спеціалістами, 
ліцензійний програмний продукт, 10 років 
успішного використання продукту 

Контактні дані +380638098278 
Кафедра Автомобілі і трактори 

 
 

Вид послуги Скетчінг  

 

Вартість 6 занять 300 грн (1 заняття 70 грн) 
Відповідальний Ігнатьєва В.В. 

 
Примітки 

Це замальовки в скейчбуках. Стилі: дудлінг, 
скеч-ілюстрації, міські замальовки, food- 
скетчинг, fashion-скетчінг 

Контактні дані +380962674778 
Кафедра Гуманітарних наук, культури і мистецтва 

 
 

Вид послуги 
Підготовка бібліографічного списку, 
адресних, фактографічних, бібліометричних 
довідок 

 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний Ярошенко І.В., Швець О.В. 
Контактні дані 05366 3-40-37 

Підрозділ Бібліотека 

 
Вид послуги Розробка бренду населених пунктів  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний д.е.н., проф. Труніна І.М. 

 
 
 

ПІАР 

Фахівці кафедри туризму проведуть 
поглиблену оцінку соціально-культурного 
середовища міста з метою виявлення його 
конкурентних переваг, на основі яких буде 
розроблено стратегію брендингу міста. 
Стратегія дозволить створити бренд міста з 
урахуванням локальних ексклюзивних 
відмінностей 

Контактні дані 05366 3-62-78 

Кафедра Бізнес, адміністрування, маркетинг 
і туризм 
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Вид послуги Туристичне проектування  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний д.е.н., проф. Труніна І.М. 

 
 
 
 

ПІАР 

Фахівці кафедри туризму нададуть 
кваліфіковану допомогу з упровадження та 
розробки туристичних маршрутів різної 
категорії складності для задоволення 
потреб населення у туристичних послугах, 
проведуть консультації з туристичного 
проектування та економічного обґрун- 
тування вартості маршрутів, а також 
проектування туристичних маршрутів для 
людей з особливими потребами 

Контактні дані 05366 3-62-78 

Кафедра Бізнес, адміністрування, маркетинг 
і туризм 

 
 

Вид послуги Робота з документами, систематизація 
списку літератури, визначення індексів УДК, 
ISSN 

 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний Чудакова О.І. 
Контактні дані 05366 3-40-37 

Підрозділ Бібліотека 
 

 
Вид послуги 

Консультації з питань корпоративної 
соціальної відповідальності та розвитку 
соціального підприємництва 

 
 

 
 
 

Вартість 5 тис грн за учасника 
Відповідальний к.е.н., доц. Ховрак І.В. 

 
 

Примітки 

Воркшопи з питань започаткування та 
ведення бізнесу у сфері соціального 
підприємництва; розробки стратегій 
корпоративної соціальної відповідальності, 
складання бізнес-планів соціальних 
підприємств, формування нефінансової та 
зінтегрованої звітності 

Контактні дані 05366 3-41-80, e-mail: kaffin 5510@gmail.com 
Кафедра Облік і фінанси 

 
 

Вид послуги 
Проведення семінарів щодо інноваційної 
діяльності, написання статей, тез доповідей та 
підготовки виступів на конференціях 

 

 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний к.ю.н., доц. Латишева В.В. 

 
ПІАР 

Досвід проведення інноваційної діяльності, 
консультації проводяться редакторами 
фахових видань і видатними науковцями 
університету 

Контактні дані +380503082976 
Підрозділ Науково-дослідна частина 
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Вид послуги 
Проведення консультацій з питань наукових 
досліджень (у тому числі дисертаційних), 
їх організації та наукового обслуговування 

 
 

 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний к.ю.н., доц. Латишева В.В.. 

ПІАР Консультації проводяться видатними 
науковцями університету 

Контактні дані +380503082976 
Підрозділ Науково-дослідна частина 

 

Вид послуги Розробка, виготовлення, упровадження у 
виробництво наукової продукції 

 
 

 
 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний к.ю.н., доц. Латишева В.В 

ПІАР Консультації проводяться спеціалістами НДЧ 
та видатними науковцями університету 

Контактні дані +380503082976 
Підрозділ Науково-дослідна частина 
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3 ПІДГОТОВЧІ КУРСИ. ТРЕНІНГИ. СТАЖУВАННЯ. 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
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Вид послуги Підготовка до вступу до ЗВО та до ЗНО  
Вартість Кошторисна 

Відповідальний к.т.н., доц. Юрко О.О. 
 

Примітки 

Для учнів 9 – 11 класів, підготовка до ДПА 
та ЗНО та вступу у професійно-технічні 
навчальні заклади та ЗВО з можливістю 
індивідуальних занять і занять у групах 

Контактні дані Aуд. 1203, kafedra.ea20@gmail.com 
Кафедра Електронні апарати 

 
Вид послуг Організація спеціальних навчальних курсів 

та консультацій з дисциплін кафедри для 
студентів, школярів та інших бажаючих 
осіб 

 

Вартість  Договірна 
Відповідальний  к.т.н., доц. Сидоренко В.М. 

ПІАР Наявність кваліфікованих спеціалістів з 
досвідом роботи в провідних ІТ-компаніях 

Контактні дані  (050) 0888436, kafkis@ukr.net 
Кафедра Комп’ютерні та інформаційні системи 

 
 
 

Вид послуги 

Проведення понад обсяги, встановлені нав- 
чальними планами, з видачею або без 
видачі відповідних документів про освіту, 
тренінгів, курсів, занять у гуртках, 
факультативів, семінарів, практикумів 

 
 

 
 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний к.т.н., доц. Юрко О.О. 

Примітки для студентів 1 – 6 курсів 
Контактні дані Aуд. 1203, kafedra.ea20@gmail.com 

Кафедра Електронні апарати 
 

Вид послуги Підготовка випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів 

 

 
 

Вартість 2050 грн за 6 місяців 
Відповідальний к.пед.н., доц. Сошенко С.М., Барсакова Ю.А. 

 ПІАР Високий рівень підготовки 
Контактні дані +380967973053, +380671635838 

Підрозділ Центр підвищення кваліфікації та 
професійної адаптації 
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Вид послуги Підготовка випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів 
до творчих конкурсів 

 

 
 

Вартість 1700 грн за 1 місяць (2 дисципліни) 
Відповідальний к.пед.н., доц. Сошенко С.М., Барсакова Ю.А. 

ПІАР Комфортні умови навчання 
Контакти +380967973053, +380671635838 

Підрозділ Центр підвищення кваліфікації та 
професійної адаптації 

 

Вид послуги Підготовка молодших спеціалістів до 
вступу (скорочений термін навчання) 

 

 
 

Вартість 1500 грн за 3 місяці (3 дисципліни) 
Відповідальний к.пед.н., доц. Сошенко С.М., Барсакова Ю.А. 

ПІАР Зручний графік навчання 
Контактні дані +380967973053, +380671635838 

Підрозділ Центр підвищення кваліфікації та 
професійної адаптації 

 
 
 

Вид послуги Підготовка бакалаврів до ЗНО з 
англійської мови 

 

 
 

Вартість 1200 грн за 3 місяці 
Відповідальний к.пед.н., доц. Сошенко С.М., Барсакова 

ПІАР Висока якість – мінімальна оплата 
Контактні дані +380967973053, +380671635838 

Підрозділ Центр підвищення кваліфікації та 
професійної адаптації 

 

Вид послуги Курси з «Теорії та практика 
психологічної допомоги» 

 

Вартість 2500 грн за 3 місяці (10 занять) 
Відповідальний к.псих.н., доц. Літвінова О.В., 

к.псих.н., доц. Білоус Р.М., 
к.псих.н., ст.викл.Давидова О.В. 

ПІАР Висока якість – мінімальна оплата 
Контактні дані 05366 74-04-67, +380983997038 

Підрозділ Центр підвищення кваліфікації та 
професійної адаптації. Кафедра 
психології, педагогіки та філософії 
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Вид послуги Підготовка бакалаврів-правознавців до 
випускного комплексного іспиту 

 
 

Вартість 3600  грн за 5 місяців (6 дисциплін) 
Відповідальний к.пед.н., доц. Сошенко С.М.,  

Барсакова Ю.А. 

ПІАР Навчальний процес забезпечують 
високо кваліфіковані викладачі 

Контакти +380967973053, +380671635838 

Підрозділ Центр підвищення кваліфікації та 
професійної адаптації 

Вид послуги Курси «Світ психології»  

 

Вартість 2500 грн за 3 місяці (12 занять) 
Відповідальний к.псих.н., доц. Літвінова О.В., 

к.псих.н., доц. Білоус Р.М. 
 ПІАР Висока якість – мінімальна оплата 

Контакти 05366 74-04-67, +380983997038 
 
 

Підрозділ 

Центр підвищення кваліфікації та 
професійної адаптації. Кафедра 
психології, педагогіки та філософії 

 

 
Назва послуги 

Підвищення кваліфікації науково- 
педагогічних працівників «Удосконалення 
організації та змісту навчання» 

 

 
 

Вартість 1000 грн за 120днів 

Відповідальний к.пед.н., доц. Сошенко С. М.,  
пров. фах. Підвальна Л.П. 

ПІАР Навчальний процес забезпечують 
висококваліфіковані викладачі 

Контактні дані +380967973053, +380677290643 

Підрозділ Центр підвищення кваліфікації та 
професійної адаптації 

 
 

Вид послуги 
Підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників «Удосконалення організації 
та змісту навчання» 

 
 

 
 
 

Вартість 400 грн за 30 годин 

Відповідальний к.пед.н., доц. Сошенко С. М., 
Тристан Л.Д. 

ПІАР Навчальний процес забезпечують 
висококваліфіковані викладачі 

Контактні дані +380967973053, +380677290643 

Підрозділ Центр підвищення кваліфікації та 
професійної адаптації 
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Вид послуги 

Підвищення кваліфікації з курсів: «Загальні 
основи теорії підготовки спортсменів»; 
«Технології та методи навчання: традиції та 
інновації»; «Якісний сервіс. Ділове 
спілкування в організаціях. Ефективні 
комунікації»; «Корпоративна культура» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Вартість Відповідно до договорів 

Відповідальний к.пед.н. Сошенко С. М., 
пров. фах. Підвальна 

ПІАР Висока якість – мінімальна оплата 
Контактні дані +380967973053, +380677290643 

Підрозділ Центр підвищення кваліфікації та 
професійної адаптації 

 
 

Вид послуги 
Підвищення кваліфікації для осіб, які 
претендують на вступ на державну службу, 
з курсу «Українська мова у сфері ділового 
спілкування» 

 
 

 
 
 

Вартість 600 грн 

Відповідальний к.пед.н., доц. Сошенко С. М., 
пров. фах. Підвальна Л.П. 

ПІАР Зручний графік, комфортні умови 
Контактні дані +380967973053, +380677290643 

Підрозділ Центр підвищення кваліфікації та 
професійної адаптації 

 
 

Вид послуги 

Атестація осіб, які мають намір провадити 
діяльність із сертифікації енергетичної 
ефективності та обстеження інженерних 
систем 

 
 
 

 
 
 
 

Вартість 800 грн 

Відповідальний к.пед.н. Сошенко С. М., 
пров. фах. Підвальна Л.П. 

ПІАР Комфортні умови атестації 
Контактні дані +380967973053, +380677290643 

Підрозділ Центр підвищення кваліфікації 
та професійної адаптації 

 

Вид послуги Підготовка іноземних громадян до 
вступу до закладів вищої освіти України 

 
 

 
 

Вартість 600 дол. 

Відповідальний к.пед.н., доц. Сошенко С. М.,  
ПІАР Комфортні умови навчання 

Контактні дані +380967973053 

Підрозділ Центр підвищення кваліфікації та 
професійної адаптації 
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Вид послуги Курси англійської мови  

 
 

Вартість 15 осіб/110 год/10 тис грн 
Відповідальний Дніпровська Т.В. 

 
ПІАР 

Формування компетенцій: вміння 
розуміти усний та письмовий текст; 
перекладати та вільно спілкуватися 
іноземною мовою 

Контактні дані +380967973053 
Кафедра Філологія та видавнича справа 

 
Вид послуги Тренінг професійної комунікації  

 
 
 

Вартість 24 особи/110 год/10 тис грн 
Відповідальний д. ф.н., проф. Сізова К. Л. 

 
 

ПІАР 

Формування комунікативних компетенцій: 
уміння встановлювати контакт, 
переконувати, уникати конфліктогенних 
ситуацій, налагоджувати стосунки з 
колегами і клієнтами; формування 
стресостійкості 

Контактні дані +380967973053 
Кафедра Філологія та видавнича справа 

 

Вид послуги Підготовчі курси до ЗНО з природничих 
дисциплін (біологія, хімія, фізика) 

 
 

Вартість Кошторисна 

Відповідальний к.пед.н., доц. Сошенко С.М.,  
д.б.н., проф. Никифоров В.В.,  
ст. викл. Дігтяр С. В. 

Контактні дані 05366 74-04-67 
Кафедра Біотехнології та біоінженерія 

 
 

Вид послуги 

Проведення спеціальних курсів, семінарів, 
тренінгів, стажування, підвищення 
професійної компетентності з математики і 
програмування, що не потребує отримання 
відповідної ліцензії 

 
 
 

 
 
 
 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний к.т.н., доц. Славко Г.В. 

 
Примітки 

Для абітурієнтів, вчителів і 
спеціалістів, що потребують 
додаткових знань у сфері математики і 
програмування 

Контактні дані 05366 3-00-50, ауд. 2404, 2413 
Кафедра Інформатика і вища математика 
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Вид послуги 

Для учнів 9-11 класів, підготовка до ДПА та 
ЗНО та вступу у професійно-технічні 
навчальні заклади та ЗВО з можливістю 
індивідуальних занять і заняття в групах. 
Можливо спільно з місцевим телебаченням 
цикл відео-уроків підготовки доЗНО з 
математики. 

 
 
 

 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний к.т.н.,доц.КобильськаО.Б. 

Примітки 
Лекції можуть проводитись для вчителів 
із окремих питань у сфері математичної 
освіти, програмування та STEM освіти 

Контактні дані 053663-00-50,ауд.2404,2413 
Кафедра Інформатика і вища математика 

 

Вид послуги Проведення технологічної практики для 
учнів10–11 класів загальноосвітніх шкіл 

 
 
 Вартість Кошторисна 

Відповідальний д.т.н.,проф.Родькін Д.Й. 

ПІАР Залучення школярів до навчання на техніч- 
них спеціальностях 

Контактні дані 053663-11-47 

Кафедра Системи автоматичного управління і 
електропривод 

 
 

Вид послуги 
Курси підвищення кваліфікації для 
інженерних кадрів підприємств автомобіле- 
будування та автомобільного транспорту 

 
 

 
 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний к.т.н., доц. Клімов Е.С., 

к.т.н., доц. Черненко С.М. 
 

ПІАР 
Підготовка висококваліфікованими 
спеціалістами, наявність мультимедійних 
класів, значний досвід роботи 

Контактні дані +380677568124 
Кафедра Автомобілі і трактори 

 

Вид послуги Курси з бухгалтерського обліку «Сучасна 
бухгалтерія: від теорії до практики» 

 
 

 
 
 
 

Вартість 5000 грн за 48 годин навчання з однієї 
особи 

Відповідальний ст. викл. Манченко І.В. 
 
 

Примітки 

«1С: Бухгалтерія 8 для України» забезпечує 
ефективне вирішення всього спектру 
завдань, що стоять перед бухгалтерським 
відділом на підприємстві 

Контактні дані 05366 3-41-80, tirinavit@gmail.com 
Кафедра Облік і фінанси 
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Вид послуги 

Курси підвищення кваліфікації за програмою 
«Енергоменеджмент, енергоаудит, 
сертифікація енергетичної ефективності» 

 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний к.т.н., доц. Перекрест А.Л. 
Контактні дані +3806753002814 

Кафедра Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 
технологій 

 
 

Вид послуги 

Курси з онлайн-навчання академії Cisco 
«Вступ до кібербезпеки»/«Introduction to 
Cybersecurity» 

 

 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний к.т.н., доц. Перекрест А.Л. 

ПІАР

Глобальні наслідки кіберзагроз. Вплив кібер
атак на різні галузі. Виявлення та захист мереж 
від можливих атак та  загроз. Наявні 
можливості для отримання сертифікатів 
мережевої безпеки 

Контактні дані +380675302814 

Кафедра Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 
технологій 

 

Вид послуги Курси з онлайн-навчання академії Cisco 
«CCNAv7: Introduction toNetworks» 

 

 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний Нікітіна А.В. 

ПІАР

Базові знання про мережі: архітектура, 
топології, протоколи і складові частини 
мережі. Курс навчить створювати свою 
просту локальну мережу і здійснювати базове 
налаштування маршрутизаторів і комутаторів. 
Також розкриваються теми про IP-адресацію 
та основи безпеки мережі. 

Контактні дані +380679605105 

Кафедра Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 
технологій 

 

Вид послуги Програмування контролерів у середовищі 
STEP 7 

 

 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний Мамчур Д.Г. 
Контактні дані +380689557077 

Кафедра Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 
технологій 
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Вид послуги Курси з онлайн-навчання академії Cisco 
«IoT Fundamentals: Connecting Things» 

 

 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний Мельников В.О. 

ПІАР

Як організувати безпечне з'єднання сенсорів, 
перемикачів, мікроконтролерів, комп'ютерів 
на одній платі і хмарних сервісів по мережах 
IP для створення комплексної системи 
«Інтернет речей» 

Контактні дані +380960355783 

Кафедра Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 
технологій 

 
Вид послуги Академічний малюнок 

 

Вартість 650 грн 8 занять по 2 год 
Відповідальний Ігнатьєва В.В. 

Примітки Особливості побудови простих геометричних 
тіл(гіпс), черепа, обрубовки 

Контактні дані +380962674778 
Кафедра Гуманітарних наук, культури і мистецтва 

 
Назва послуги Мастер-клас «Людина»  

 

Вартість 650 грн 8 занять по 2 год 
Відповідальний Ігнатьєва В.В. 

 
Примітки 

Малюємо людину починаючи із основ: 
побудув- ати фігуру, обличчя, людина у 
русі,статика, частини тіла та обличчя. 
Матеріали: олівці, акварель, гуашь, вугілля 

Контактні дані +380962674778 
Кафедра Гуманітарних наук, культури і мистецтва 

 
 

Вид послуги 
Проведення лекцій, консультацій, тренінгів, 
занять іншої форми з питань науки, техніки, 
екологічного права 

 
 

 
 

Вартість 100 грн за одну консультацію; 100 грн за 
одну лекцію 

Відповідальний к.т.н., доц. Святенко А.І. 

Примітки За договором для робітників підприємств, 
депутатів 

Контактні дані +380963410441 

Кафедра Екологічна безпека та організація 
природокористування 
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Вид послуг 
Проведення лекцій, консультацій, тренінгів, 
практикумів, занять іншої форми з питань 
програмування 

 
 

Вартість 100 грн/год 
Відповідальний Аспірант Скриль О.О. 
Контактні дані 05366 3-01-57 

Кафедра Автоматизація та інформаційні системи 
 

Вид послуги Проведення циклу семінарів – тренінгів 
«Бізнес-проєкти та стартапи, як форми 
підприємницької діяльності» 

 

     
 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний д.е.н., проф. Хоменко М.М. 

 
 

ПІАР 

Під час проведення семінарів-тренінгів 
учасники навчаться формулювати свої бізнес- 
ідеї, складати маркетинговий та бізнес-плани, 
отримають знання з підбору персоналу, 
калькуляції собівартості та фінансового 
планування. 

Контактні дані 05366 3-40-37, +380678734886, 
e-mail: rizlv19@gmail.com 

Кафедра Менеджмент 
 

 
Вид послуги 

Проведення циклу семінарів – тренінгів 
«Інклюзивний розвиток соціального 
підприємництва» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний д.е.н., проф. Хоменко М.М. 

 
 
 

ПІАР 

Фахівці проведуть навчальні курси серед 
підприємців малого і середнього бізнесу та 
недержавних громадських організацій про 
соціальне підприємництво з метою поши-
рення кращих національних і закордонних 
практик інклюзивного бізнесу серед  
підприємницьких кіл 

Контактні дані 05366 3-40-37, +380678734886, 
e-mail: rizlv19@gmail.com 

Кафедра Менеджмент 
 

Вид послуги Тренінг ділового спілкування 
 

 

Вартість 72 години/3000 грн. 
Відповідальний к.психол.н., доц. Білоус Р. М., 

к.психол.н., доц. Літвінова О. В. 

ПІАР Психологічні основи ділового спілкування. 
Формування комунікативної толерантності 

Контактні дані 05366 74-04-67, +380967973053 
Кафедра Психології, педагогіки та філософії 
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Вид послуги Курси «Психологія та патопсихологія дітей та 
підлітків» 

 
 
 
 Вартість 108 годин/2700 грн. 

Відповідальний к.псих.н., доц. Літвінова О.В., к.псих.н., 
доц. Білоус Р.М., к.псих..н., Давидова О.В. 

 
 

ПІАР 

Формування професійних навичок щодо 
здійснення психологічної діагностики 
розумового розвитку дитини, особливостей 
емоційно-вольової сфери, особистісних 
особливостей, методи психологічної 
допомоги дітям та сім’ї у ситуації відхилень 
дитини від нормального розвитку. Методи 
подолання травматичного досвіду дітей. 
Психосоматика дитячих психотравм. 

Контактні дані 05366 74-04-67, +380967973053 
Кафедра Психології, педагогіки та філософії 

 

Вид послуги Курси «Використання МАК (метафоричні 
асоціативні карти) у роботі психолога» 

 
 
 
 

 

Вартість 108 годин/1800 грн. 
Відповідальний к.психол.н., доц. Білоус Р.М., 

к.психол.н., доц. Літвінова О.В. 
 
 

ПІАР 

Психологічні основи роботи з МАК. 
Поняття метафора, принципи роботи з 
МАК, види колод. Використання МАК в 
індивідуальній та груповій роботі 
психолога, у роботі з дітьми та дорослими, 
у роботі з партнерськими відносинами, у 
діяльності та психолога організацій 

Контактні дані 05366 74-04-67, +380967973053 
Кафедра Психології, педагогіки та філософії 

 
Вид послуги Курси «Школа юного правознавця» для учнів 

9-11 класів 

 
 

 Вартість Кошторисна 
Відповідальний к.ю.н., доц. Скрипник В. Л. 

 ПІАР Ознайомлення школярів старших класів із 
професією — юриста. Профорієнтаційна 
робота. 

Контактні дані +38050 308-29-76, +38096 165 55 41, ауд.1405  
Кафедра Галузеві юридичні науки 
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4 ПУБЛІКАЦІЙНА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. ПЕРЕКЛАД 
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Вид послуги Тиражування багатопримірникових видань 
та іншої друкованої продукції форматом  
А4 та А5 

 

 

Вартість Відповідно до калькуляції від 01.01.2021 
Відповідальний Мержинська Т.В. 

ПІАР Якісний чорно-білий друк на сучасному 
поліграфічному обладнанні 

Контактні дані +380988293649 
Підрозділ Редакційно-видавничий відділ 

 

Вид послуги Роздрукування матеріалів на принтері з 
електронної версії 

 

Вартість Відповідно до калькуляції від 04.01.2021 
Відповідальний Мержинська Т.В. 

ПІАР
Якісний цифровий чорно-білий друк, за 
потреби – двосторонній.  
Матеріал – папір 80 г/м3, картон 160 г/м3 

Контактні дані +380988293649 
Підрозділ Редакційно-видавничий відділ 

 
Вид послуги Виготовлення копій форматом А3 та А4  

 

Вартість Відповідно до калькуляції від 04.01.2021 
Відповідальний Мержинська Т.В. 

ПІАР
Копіювання матеріалів у чорно-білому 
варіанті, за потреби – двостороннє.  
Матеріал – папір 80 г/м3, картон 160 г/м3 

Контактні дані +380988293649 
Підрозділ Редакційно-видавничий відділ 

 
Вид послуги Виконання палітурних робіт  

 

Вартість Відповідно до калькуляції від 04.01.2021 
Відповідальний Мержинська Т.В. 

ПІАР

Виготовлення обкладинок з кольорового 
картону щільністю 160 г/м3. Виконання робіт 
на термоклейовій машині та з 
використанням степлера та скріпок 

Контактні дані +380988293649 
Підрозділ Редакційно-видавничий відділ 

 

Вид послуги Сканування матеріалів форматом А5, 
А4 та А3 на сучасному обладнанні 

 

Вартість Формати А5, А4. А3 – 10 грн/стор. 
Відповідальний Мержинська Т.В. 

ПІАР
Сканування чорно-білих і кольорових 
електронних документів з подальшою 
комп’ютерною обробкою 

Контактні дані +380988293649 
Підрозділ Редакційно-видавничий відділ 
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Вид послуги Ламінування матеріалів форматом А5, А4 
та А3 на сучасному обладнанні 

 

 

Вартість Формат А5 – 10 грн, формат А4 – 18 грн, 
формат А3 – 30 грн 

Відповідальний Мержинська Т.В. 

ПІАР

Покриття друкованої продукції додатковим 
шаром прозорої плівки, що забезпечує 
захист від зовнішніх чинників та продовжує 
термін експлуатації 

Контактні дані +380988293649 
Підрозділ Редакційно-видавничий відділ 

 

Вид послуги 
Літературне редагування та коректорська 
правка матеріалів (українська та російська 
мови) 

 

 

Вартість Від 20 грн за 1800 знаків з пробілами 
Відповідальний Мержинська Т.В. 

ПІАР
Виправлення орфографічних і стилістичних 
помилок. Форматування тексту відповідно 
до вимог стандарту 

Контактні дані +380988293649 

Підрозділ Редакційно-видавничий відділ 
 

Вид послуги Переклад матеріалів (українська та 
російська мови) 

 

 

Вартість Від 30 грн за 1800 знаків з пробілами 
Відповідальний Мержинська Т.В. 

ПІАР Переклад наукових текстів технічного та 
гуманітарного спрямування 

Контактні дані +380988293649 

Підрозділ Редакційно-видавничий відділ 
 

 

Вид послуги

Редагування та переклад наукової, 
довідкової, технічної, навчальної, 
навчально-методичної, художньої 
літератури 

 
 

 

Вартість1 ст. (1800 знаків) 50-100 грн 
ВідповідальнийШульженко Ю.М., к.п.н. доц.Шишко А.В. 

Примітки
Вартість послуги залежить від складності 
вихідного тексту 

Контактні дані+380684990436 
Кафедра Перекладу 

 

Вид послугиЗабезпечення перекладу всіх видів 
документів із нотаріальним завіренням 

 
 

Вартість1 ст. (1800 знаків) 150-200 грн 

Відповідальнийк.філол.н., доц.Чрділелі Т.В.,  
к.філол.н., доц.Артеменко Ю.О. 

Контактні дані+380684990436 
Кафедра Перекладу 
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Вид послуги Друк, копіювання та сканування 

 

Вартість 60 коп/А4 
Відповідальний к.т.н., доц. Клімов Е.С. 

ПІАР Роботу виконаємо якісно та вчасно 
Контактні дані +380677568124 

Кафедра Автомобілі і трактори 
 
 

Вид послуги 
Організація та проведення наукових заходів 
(конференції, семінари, тренінги, видання 
друкованих матеріалів) 

 
 

 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний к.ю.н., доц. Латишева В.В. 

 
ПІАР 

Багаторічний досвід проведення 
міжнародних конференцій, забезпечення 
підтримки МОН України 

Контактні дані +380503082976 
Підрозділ Науково-дослідна частина 
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5 ОРЕНДА СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ПРИМІЩЕНЬ 
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Вид послуги Оренда оптичного нівеліра  

 
 

Вартість 100 грн/доба 
Відповідальний к.т.н., доц. Міхно П.Б. 
Контактні дані 05366 3-62-77 

Кафедра Геодезія, землевпорядкування та кадастр 
 

Вид послуги Оренда оптичного теодоліта 
 

 
 

Вартість 200 грн/доба 
Відповідальний к.т.н., доц. Міхно П.Б. 
Контактні дані 05366 3-62-77 

Кафедра Геодезія, землевпорядкування та кадастр 

 
Вид послуги Оренда електронного тахеометра  

 
 

Вартість 300 грн/доба 
Відповідальний к.т.н., доц. Міхно П.Б. 
Контактні дані 05366 3-62-77 

Кафедра Геодезія, землевпорядкування та кадастр 
 

Вид послуги Оренда GPS-приймача  

 
 

Вартість 500 грн/доба 
Відповідальний к.т.н., доц. Міхно П.Б. 
Контактні дані 05366 3-62-77 

Кафедра Геодезія, землевпорядкування та кадастр 
 
 

Вид послуги 
Оренда: манеж (міні-футбол, волейбол, баскетбол)1; 
тимчасове використання площі в манежі2; трена- 
жерна зала3; скелелазіння4; сауна5

 
1 2 3 

 

Вартість 
– 839 грн/год; – 371 грн/год; – 32 грн за одну 

люд.-год; 4 – 45 грн за одну люд.-год; 5 – 134 грн/год 
Відповідальний Керівник спортклубу КрНУ Христенко П.Ф. 
Контактні дані +380965611254 

Кафедра Здоров’я людини та фізична культура 
 

Вид послуги Оренда: велика ванна1; мала ванна2; сауна3; зала 
ритмічної гімнастики4 

 
 
 

 
 
 

 
Вартість 

1 – 57 грн за одну люд.-год; 2 – 52 грн за одну люд.- 
год; 3 – згідно калькуляції; 4 – 34 грн за одну люд.- 
год 

Відповідальний Керівник сортклубу КрНУ Христенко П.Ф. 
Контактні дані +380965611254 

Кафедра Здоров’я людини та фізична культура 
 

Вид послуги Масаж: частковий1; загальний2.  

 
 

Вартість 1 – 50 грн; 2 – 100 грн. 
Відповідальний Cт. викл. Сорокіна С. О. 
Контактні дані +380677034191 

Кафедра Здоров’я людини та фізична культура 
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6 ІНШІ ВИДИ ПОСЛУГ 
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Вид послуги Ремонт побутових машин і приладів, теле-, 
аудіо-, відеоапаратури 

 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний к.т.н., доц. Кухаренко Д. В., 

Примітки Для приватних та юридичних осіб 
Контактні дані Ауд. 1203, kafedra.ea20@gmail.com 

 Кафедра Електронні апарати 
 
 

Вид послуги 

Проведення екскурсій на прилеглих 
територіях та об’єктах природно-заповідного 
фонду (ПЗФ) регіону 

 

 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний ст. викл. Дігтяр С. В. 

Контактні дані 05366 3-20-76; 
e-mail: sergiusvictor@gmail.com 

Кафедра Біотехнологія та біоінженерія 
 

Вид послуги Виконання електромонтажних робіт до 
1000 В 

 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний д.т.н., проф. Родькін Д.Й. 
Контактні дані 05366 3-11-47 

Кафедра Системи автоматичного управління і 
електропривод 

 
 

Вид послуг 
Ремонт побутових машин і приладів, теле-, 
аудіо-, відеоапаратури та комп’ютерної 
техніки 

 

 

Вартість Договірна 
Відповідальний к.т. н., ст. викл. Найда В.В. 
Контактні дані 05366 30157 

Кафедра Автоматизація та інформаційні системи 
 

Вид послуги Paper Craft 3D (макетування) 
 

 

Вартість 340 грн 
Відповідальний Ігнатьєва В.В. 

 
Примітки 

Створення об’ємних тварин. 
Матеріали: розгортка з паперу, ніж, 
лінійка, клей. 3 год 1 заняття 

Контактні дані +380962674778 
Кафедра Гуманітарних наук, культури і мистецтва 



37  

 

Вид послуги Картина олією (маслом) 
 

 

Вартість 250 грн 
Відповідальний Ігнатьєва В.В. 

 
Примітки 

Майстер-клас розрахований на людей 
без художньої підготовки. Картини 
пропонуються з каталогу. Матеріали 
включено у вартість 

Контактні дані +380962674778 
Кафедра Гуманітарних наук, культури і мистецтва 

 
 
 
 
 

Вид послуги 

Організація паспортно-візової підтримки, 
оформлення та реєстрація в електронному 
журналі УДЦМО офіційного запрошення; 
організація зустрічі в пункті прибуття (в 
аеропорту) та організація поселення; 
оформлення посвідки на тимчасове 
проживання; консультування щодо 
легалізації та нострифікації документів про 
освіту 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Вартість від 1 до 300 $ залежно від обсягів робіт 
Відповідальний к.т.н., доц. Гладир А. І. 

ПІАР Розміщення інформації на сайті 
університету, в рекламних матеріалах, у 
ЗМІ 

Контактні дані +380509008110, e-mail: irdep@kdu.edu.ua 
Підрозділ Центр міжнародної діяльності 

 

 
Вид послуги 

Супровід та проведення відповідних 
робіт щодо отримання дозволів (видача 
ліцензій, патентів) на використання 
об’єктів права інтелектуальної власності 

 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний к.ю.н., доц. Латишева В.В. 

ПІАР Супровід забезпечується залученням 
фахівців з інституту інтелектуальної 
власності 

Контактні дані +380503082976 
Підрозділ Науково-дослідна частина 
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Вид послуги 

Забезпечення оформлення атестатів 
доцента, професора, старшого наукового 
співробітника, свідоцтв про закінчення 
аспірантури, докторантури, інших 
документів про освіту та вчені звання, їх 
дублікатів в установленому законодавством 
порядку 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний к.ю.н., доц. Латишева В.В. 

ПІАР Підготовка документів на 
високому професійному рівні 

Контактні дані +380503082976 
Підрозділ Науково-дослідна частина 

 

 
 
 
 

Вид послуги 

Підготовка матеріалів для проведення 
засідань конкурсного комітету з визначення 
перевізника на автобусних маршрутах 
загального користування у відповідності 
з процедурою, передбаченою «Порядком 
затвердженим КрНУ від 03.12.2008 р. 
№ 1081» 

 

 
 

 
 

 
Вартість 

Орієнтована вартість складає 50–300 
неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян (згідно Постанови №1081) 

Відповідальний д.т.н., проф. Мороз М.М. 
 
 

ПІАР 

Виїзд на підприємство Перевізника- 
претиндента, огляд виробничої бази, 
рухомого складу, складання Акту огляду та 
фото звіту обстеження пасажиропотоку на 
маршруті, розрахунок техніко-економічного 
обґрунтування собівартості 

Контактні дані +380984007148 
Кафедра Транспортні технології 

 

Вид послуги Виготовлення сувенірної продукції 
з цілющими властивостями 

 

 
 

Вартість Кошторисна 
Відповідальний д.т.н., проф. Драгобецький В.В. 

ПІАР Виконання робіт з використанням цілющих 
властивостей деревини і покриттів 

Контактні дані 05366 3-11-00,+380677716137 

Кафедра Технології машинобудування 

 


