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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до чинного законодавства, 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами 

системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» 

від 27.08.2010 р. № 796, наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства 

економіки, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р. № 736/902/758, 

Статуту ДВНЗ «ПДТУ», Положення про надання платних послуг            

ДВНЗ «ПДТУ» (ПО ДВНЗ «ПДТУ» 7.5-03:2017), Положення про 

внутрішньогосподарську самостійність у ДВНЗ «ПДТУ».  

1.2. Дане Положення визначає порядок надання додаткових платних 

послуг, що надаються кафедрою «Вища та прикладна математика». 

 

2. ПЕРЕЛІК І ЗМІСТ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ 

 

 2.1. У сфері освітньої діяльності:  

- проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів з математики для 

школярів; 

- підготовка з математики абітурієнтів до вступу до закладів вищої 

освіти та до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО); 

- проведення для студентів понад обсяги, встановлені навчальними 

планами, тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, 

практикумів з вищої математики та інших математичних курсів;  

- підготовка, перепідготовка працівників підприємств, фінансових 

структур, медиків, соціальних служб з різних розділів математики 

(статистики, аналізу даних тощо); 

- підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників з математики згідно з «Порядком підвищення педагогічних та 

науково-педагогічних кадрів»;  

- проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, 

підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує 

отримання відповідної ліцензії; 

- здійснення наукового супроводження осіб, які підвищують 

кваліфікацію в області математики  самостійно та стажування таких осіб;  

- організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, 

святкові та вихідні дні) заходів за освітнім та науковим напрямами в області 

математики, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду 

державного та місцевих бюджетів (для сиріт − безкоштовно); 

- видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-

методичних, наукових, науково-технічних видань; 

- розроблення, впровадження та супроводження електронних 

навчальних матеріалів з математики, курсів дистанційного навчання; 
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- надання послуг з проведення експертизи засобів навчання з 

математики, зокрема навчальних та навчально-методичних видань. 

2.2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності: 

- проведення науково-дослідних робіт в області математики, 

застосування математичних методів та викладання математики; 

- проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз, 

пов’язаних з математикою в установленому законодавством порядку; 

 - проведення консультацій з питань наукових досліджень в області 

математики та її застосування (у тому числі дисертаційних);  

- проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів з 

математики, пов’язаних із науковою та науково-технічною діяльністю;  

- проєктування, розроблення, налаштування, впровадження, 

тестування, реалізація, модифікація, технічна підтримка та супроводження 

програмного забезпечення (зокрема системного, прикладного, баз даних), що 

використовує математичні методи; 

- організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, 

конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з 

підготовки кадрів і не належить до діяльності, що фінансується за рахунок 

коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів; 

- розроблення комп’ютерних програм (систем) для забезпечення і 

організації процесів створення, редагування, поповнення і керування вмістом 

веб-сайтів, що використовуються при вивченні або застосуванні математики; 

- надання послуг з редагування та перекладу на українську мову та 

консультації з перекладу математичних та технічних текстів, в яких 

використовується математика, наукової та навчально-методичної літератури 

з математики, комп’ютерного набору, верстання текстів; 

- надання послуг друкування, копіювання, сканування, запис 

інформації на носії. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ 

 

 3.1. Управління та фінансово-економічне забезпечення діяльності по 

наданню додаткових платних послуг здійснюється відповідно до Положення 

про надання платних послуг у ДВНЗ «ПДТУ» та Положення про 

внутрішньогосподарську самостійність у ДВНЗ «ПДТУ».  

 3.2. Завідувач кафедри «Вища та прикладна математика» надає 

вичерпний перелік всіх груп і осіб, які займаються індивідуально, графік 

занять до бухгалтерської служби та до планово-фінансового відділу.  

 3.3. Надання освітніх або інших послуг із переліку розділу 2 

здійснюється на підставі укладених договорів з користувачем послуги або їх 

батьками (якщо користувач послуги є неповнолітнім). 

 3.4. Навчальні заняття проводяться у формі лекцій, лабораторних і 

практичних занять, тренінгів, а також самостійної дослідницької роботи 

слухачів під керівництвом викладачів. 
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 3.5. Слухачі кафедри можуть залучатись до наукових, культурних, 

спортивних та інших заходів, що проводяться на кафедрах факультету 

інформаційних технологій і в університеті. 

 3.6. До надання освітніх платних послуг допускаються тільки 

викладачі, які мають досвід педагогічної роботи і володіють достатніми 

знаннями і практичними навичками, необхідними для ефективного 

проведення занять з дисциплін навчального плану. Для організації і 

проведення дослідницької роботи в лабораторіях можуть бути залучені 

аспіранти та лаборанти, які працюють у цих лабораторіях. 

 3.7. Для організації навчання формуються навчальні групи чисельністю 

5-15 учнів. 

 

4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ  

 

 Основними завданнями діяльності кафедри «Вища та прикладна 

математика» є: 

 4.1. Підвищення рівня математичної підготовки школярів, студентів, 

працівників інших сфер діяльності, популяризація математики, підвищення 

рівня наукових досліджень в області математики та її застосування, 

співпраця та обмін досвідом з математиками України та світу. 

 4.2. Надання освітніх, консультативних послуг з математики та 

допоміжних послуг, пов’язаних із вивченням та використанням математики 

із переліку в розділі 2 цього Положення. 

 

5. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ 

 

 5.1. Кафедра здійснює свою діяльність на основі самофінансування, 

кошти зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки університету, 

відкриті в Держказначействі. 

 5.2. Джерелами фінансового забезпечення кафедри як підрозділу   

ДВНЗ «ПДТУ» є: українські та зарубіжні спонсорські і благодійні внески, 

кошти слухачів та інші надходження, що не заборонені чинним 

законодавством України. 

 5.3. Фінансування заходів щодо сприяння підвищенню якості навчання 

(придбання літератури, підвищення кваліфікації викладачів, стажування 

викладачів та учнів) здійснюється за рахунок коштів кафедри, отриманих за 

контрактами та благодійних внесків на рахунок університету на підставі 

кошторису, затвердженого ректором університету. 

 5.4. Навчання в групах є платним. Розмір плати за навчання 

встановлюється кошторисом. 

 5.5. Надання платних послуг здійснюється з урахуванням наступних 

умов:  

 - щорічно (або в міру необхідності) складається кошторис вартості 
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кожної платної послуги. Кошторис погоджується з начальником планово-

фінансового відділу і затверджується проректором з науково-педагогічної 

роботи, управління та розвитку або ректором;  

 - оплата вартості послуги сторонніми юридичними особами 

здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий 

рахунок ДВНЗ «ПДТУ» згідно рахунку, виписаному бухгалтерією          

ДВНЗ «ПДТУ», а фізичними особами − шляхом перерахування грошових 

коштів на розрахунковий рахунок ДВНЗ «ПДТУ» через установи банку;  -

 - оплата праці викладачів здійснюється на умовах погодинної оплати, 

на підставі заяв викладачів. Оплата праці інших працівників здійснюється за 

рахунок коштів за надання додаткових платних послуг відповідно до 

кошторису; 

 - витрачання інших коштів, що надійшли на рахунок ДВНЗ «ПДТУ» в 

якості плати за надання платних послуг, здійснюється на підставі кошторису. 

 5.6. Кошти, що надійшли на цільове фінансування кафедри, 

спонсорські та благодійні внески, зараховані на рахунки ДВНЗ «ПДТУ», 

використовуються для роботи кафедри на підставі кошторису, затвердженого 

ректором університету. 

  

 


