
Перелік додаткових освітніх т інших послуг , що надаються 

структурними підрозділами Національного університету               

«Львівська політехніка» 

Назва послуги  Вартість  

Підготовчі курси грн. з особи 

Вечірні курси підготовки до ЗНО з іноземної мови для 

вступу в магістратуру 
2700 

Вечірні курси підготовки до ЗНО з поглибленого 

вивчення іноземної мови для вступу в ЗВО 
4500 

Дистанційні курси підготовки до ЗНО з іноземної мови 

для вступу в магістратуру 
2500 

Вечірні курси довузівської підготовки (крім 

спеціальностей з архітектури і дизайну) 
4500 

Вечірні курси довузівської підготовки (спеціальності: 

«Архітектура та містобудування», «Дизайн», 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» 

5100 

Очно-заочні курси довузівської підготовки (крім 

спеціальностей з архітектури і дизайну) 
3900 

Очно-заочні курси довузівської підготовки 

(спеціальності: «Архітектура та містобудування», 

«Дизайн», «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація» 

4200 

Курс «Програмування мікропроцесорних засобів для 

Інтернету речей» 
750 

Курс «Рисунок , композиція та живопис» 750 

Курс «WEB-дизайн» 750 

Курси китайської мови 4500 

  



Післядипломна освіта  

Oxford Placement Test 950 

Англійська мова для підготовки до здачі тесту В2 4100 

Англійська мова для підготовки до ЗНО (магістратура) 4100 

Англійська мова рівневий курс 3900 

Англійська мова розмовний курс  “Долай мовні бар'єри” 2500 

Польська мова  3200 

Диспетчер району (підприємства) електричних мереж 4500 

Спеціаліст з технічного аудиту (інспектор енергонагляду) 4500 

Спеціаліст з експлуатації приладів обліку електроенергії 4500 

Спеціаліст з експлуатації та ремонту розподільних 

електричних мереж 

4500 

Спеціалісти систем телекомунікацій, автоматики і 

телемеханіки в енергетиці 

4500 

Спеціаліст з високовольтних вимірювань, випробувань 

ізоляції, захисту від перенапруги обладнання 

енергопідприємств 

4500 

Спеціалісти з релейного захисту й автоматики 4500 

Спеціаліст з експлуатації та ремонту підстанцій 4500 

Спеціаліст з експлуатації та ремонту повітряних ліній 

електропередачі 
4500 

Керівний склад електроенергетичних компаній і 

організацій 
3500 

Сертифікація енергетичної ефективності будівель 7000 

Обстеження інженерних систем будівель 6850 



Сертифікація енергетичної ефективності та обстеження 

інженерних систем будівель 
8100 

Оцінювання захищеності інформації. Виявлення 

закладних пристроїв 
3300 

Сучасні технології переробки газу, газового конденсату і 

нафти 
2600 

Курс підвищення кваліфікації з питань радіаційної 

безпеки для персоналу, що безпосередньо працює з 

джерелами іонізуючого випромінювання 

4400 

Електробезпека для підприємств та організацій (первинна 

атестація) 
1500 

Електробезпека для підприємств та організацій (повторна 

атестація) 
900 

Охорона праці в організації (первинна атестація) 800 

Охорона праці в організації (повторна атестація) 500 

GNSS-технології 2650 

Управління трансформаціями в менеджменті та економіці 1000 

Моніторинг, звітність, верифікація парникових газів: 

розробка планів моніторингу та верифікація звітів про 

викиди 

4000 

Курси гідів-адміністраторів пішохідного туризму. 

Менеджмент міжнародного туризму 

 

5000 

Сертифікований інженер-землевпорядник 4800 

Сертифікований інженер-геодезист 4800 

Інтернет-маркетинг для бізнесу 2500 



Проектування та будівництво в районах з підвищеною 

сейсмічною активністю та складними інженерно-

геологічними умовами 

4900 

Основи бухгалтерського та податкового обліку і звітності 3000 

Технічна діагностика обладнання підприємств 

промисловості будівельних матеріалів 
4200 

Розроблення проєкту: організування профорієнтаційної та 

вступної кампанії закладу освіти 
650 

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

(30 годин) 
480 

Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників (30 годин) 
525 

Курси підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників (60 годин) 
960 

Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників (150 годин) 
2500 

Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників (180 годин) 
2950 

Тренінги, семінари, лекторії для педагогічних та науково-

педагогічних працівників 
150-385 

Послуги навчально-оздоровчих таборів  

Відпочинок у НОТ «Політехнік-2» (смт. Славське)                                                

(з трьохразовим харчуванням) 

980-2 200 

грн/доба за 

номер 

Відпочинок у НОТ «Політехнік-3»  (с. Коблево)                                              

(з трьохразовим харчуванням) 

590-2 760 

грн/доба з особи 

Відпочинок  у НОТ «Політехнік-4»  (с. Зозулі)                                               
420-510 грн/доба 

за номер 

Відпочинок у НОТ «Політехнік-5»  (смт. Шацьк)                                               

600-3 200 

грн/доба за 

номер 



 

 


