
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ КВНЗ «ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
на 2020 рік

№
п/п

Найменування послуги Кількість
навчальних

годин/
параметри

Вартість,
грн

Місце
надання

Порядок
надання

Відповідальні 
особи, підрозділи

1 2 3 4 5 6 7
1 . Основні курси з підвищення кваліфікації за 

очно-дистанційною формою навчання за 
одним напрямом для педагогічних 
працівників всіх категорій та керівників 
закладів освіти, що фінансуються з місцевих 
бюджетів

60 годин

безкоштовно

м. Харків, 
вул. Світла, 41

Заява,
направлення

ГІапернова Т.В., 
завідувач

навчального відділу, 
завідувачі 

кафедр, секцій

Основні курси з підвищення кваліфікації за 
очно-дистанційною формою навчання за 
одним напрямом для працівників закладів 
освіти державної та приватної форм 
власності, працівників закладів інших, крім 
освіти, галузей

405,00, 
без ПДВ



1 2 3 4 5 6 7

2. Основні курси з підвищення кваліфікації за 
очно-дистанційною формою навчання 
(бінарні, терціальні, поглиблені) для 
педагогічних працівників всіх категорій та 
керівників закладів освіти, що фінансуються 
з місцевих бюджетів

76 годин

безкоштовно

м. Харків, 
вул. Світла, 41

Заява,
направлення

Папернова Т.В., 
завідувач

навчального відділу, 
завідувачі 

кафедр, секцій

Основні курси з підвищення кваліфікації за 
очно-дистанційною формою навчання 
(бінарні, терціальні, поглиблені) для 
працівників закладів освіти державної та 
приватної форм власності, працівників 
закладів інших, крім освіти, галузей

488,00 грн, 
без ПДВ

3. Основні курси з підвищення кваліфікації за 
очно-заочною формою навчання для 
педагогічних працівників та керівників 
закладів дошкільної та позашкільної освіти, 
що фінансуються з місцевих бюджетів

120 годин

безкоштовно

м. Харків, 
вул. Світла, 41

Заява,
направлення

Папернова Т.В., 
завідувач

навчального відділу, 
завідувачі 

кафедр, секцій

Основні курси з підвищення кваліфікації за 
очно-заочною формою навчання для 
працівників та керівників закладів 
дошкільної та позашкільної освіти 
державної та приватної форм власності, 
працівників закладів інших, крім освіти, 
галузей

580,00 грн, 
без ПДВ



1 2 3 4 5 6 7
4 . Додаткові короткотривалі курси з 

підвищення кваліфікації за очною формою 
навчання

ЗО годин 315,00 грн, 
без ПДВ

Папернова Т.В.,

36 годин 397,00 грн, 
без ПДВ

м. Харків, 
вул. Світла, 41, 

вул. Пушкінська, 24

Договір, акт, 
документ про 

оплату

завідувач навчального 
відділу,

завідувачі кафедр, 
секцій

5. Додаткові короткотривалі курси з 
підвищення кваліфікації за очною формою 
навчання (виїзні) ЗО годин 437,00 грн, 

без ПДВ

Папернова Т.В.,

36 годин
524,00 грн, 
без ПДВ

На виїзді -  в районах, 
містах області

Договір, акт, 
документ про 

оплату

завідувач навчального 
відділу,

завідувачі кафедр, 
секцій



1 2 3 4 5 6 7
6. Тематичні спецкурси за очною формою 

навчання 12 годин 165,00 грн, 
без ПДВ

м. Харків, 
вул. Світла, 41, 

вул. Пушкінська, 24

Договір, акт, 
документ про 

оплату

Папернова Т.В., 
завідувач

навчального відділу, 
завідувачі кафедр, 

секцій

15 годин 210,00 грн, 
без ПДВ

18 годин 248,00 грн, 
без ПДВ

Тематичні спецкурси за онлайн формою 
навчання

12 годин 140,00 грн, 
без ПДВ

7. Тематичні спецкурси за очною формою 
навчання (виїзні) 12 годин 215,00 грн, 

без ПДВ

На виїзді -  в районах, 
містах області

Договір, акт, 
документ про 

оплату

Папернова Т.В., 
завідувач

навчального відділу, 
завідувачі кафедр, 

секцій

15 годин 268,00 грн, 
без ПДВ

18 годин 322,00 грн, 
без ПДВ

8. Спецкурси з безпеки життєдіяльності 
та охорони праці за очною формою 
навчання 36/72

години
497,00 грн, 

без ПДВ
м. Харків,

вул. Пушкінська, 24

Договір, акт, 
документ про 

оплату

Папернова Т.В., 
завідувач навчального 

відділу,
Панасенко А.В., 

інженер з охорони 
праці

9. Спецкурси з безпеки життєдіяльності 
та охорони праці за очною формою 
навчання для працівників закладів освіти 
комунальної форми власності, що 
підпорядковані Департаменту науки і освіти 
Харківської обласної державної 
адміністрації

36/72
години

250,00 грн, 
без ПДВ

м. Харків,
вул. Пушкінська, 24

Договір, акт, 
документ про 

оплату

Папернова Т.В., 
завідувач навчального 

відділу,
Панасенко А.В., 

інженер з охорони 
праці



1 2 3 4 5 6 7

10. Експертиза науково-методичних, 
навчальних матеріалів

комплект

Відповідно до 
обсягу 

матеріалів за 
окремим 

кошторисом

м. Харків,
вул. Пушкінська, 24

Договір, акт, 
документ про 

оплату

Посмітна Ю.А., 
завідувач Центру 

інноваційного 
розвитку освіти

11. Тимчасове проживання у спеціально 
облаштованих приміщеннях особам, які 
навчаються в КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти»

доба

90.00 грн, 
в т.ч. ПДВ -

15.00 грн.
м. Харків, 

вул. Світла, 41

Заява,
документ про 

оплату

Панасенко Н.А., 
проректор з АГР, 
Федоряко В.А., 

комендант

12. Тимчасове проживання у спеціально 
облаштованих приміщеннях іншим особам доба

180.00 грн., 
в т.ч. ПДВ -
30.00 грн.

м. Харків, 
вул. Світла, 41

Заява,
документ про 

оплату

Панасенко Н.А., 
проректор з АГР, 
Федоряко В.А., 

комендант
13. Ксерокопіювання документів одна сторінка 

формату А4
1,20 грн., 

в т. ч. ПДВ - 
0,20 грн.

м. Харків, 
вул. Світла, 41

Заява,
документ про 

оплату

Папернова Т.В., 
завідувач

навчального відділу

Головний бухгалтер ТЖ  Кіт


