
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти 
«Кам’янець Подільський державний інститут»

Н А К А З

19.04.2022 року м. Кам’янець-Подільський № 74

Про встановлення розмірів плати 
за навчання для студентів прийому 2022 року.

Керуючись Постановами Кабінету Міністрів України від 03.03.2020р. №191 
«Порядок формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття 
вищої освіти на основі індикативної собівартості», від 11.03.2022р. №251, від 
27.08.2010р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 
надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та 
закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми 
власності», Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010р. 
№736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг держав
ними та комунальними навчальними закладами», відповідно до рішень Ректо
рату (протокол №5від 08.04.2022р.), Приймальної комісії ОПС «Фаховий 
молодший бакалавр» (протокол №6 від 19.04.2022р), рішення Приймальної 
комісії ОС «Молодший бакалавр», «Бакалавр» (протокол №7 від 19.04.2022р), 
за погодженням з Вченою радою та на підставі проведених розрахунків,

Н А К А З У Ю :

1. Встановити розміри плати за навчання для студентів прийому 2022 
року, що здобувають освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший 
бакалавр» (Додаток №1).

2. Встановити розміри плати за навчання для студентів прийому 2022 
року, що здобувають освітній ступінь «Молодший бакалавр», «Бакалавр» 
(Додатки №2 і №3).

3. Головним бухгалтерам Ладоренко Н.І. та Голованчук О.В. забезпе
чити виконання даного наказу при укладанні договорів про надання платної 
освітньої послуги з фізичними та юридичними особами.

Мар’ян ТРІПАК



Додаток № 1

до наказу від 19 .04.2022 року №74

РОЗМІРИ ВИТРАТ ЗА НАВЧАННЯ (контрактна форма) 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Спеціальність Вартість навчання (грн.)

«Облік і оподаткування» 7800

«Економіка» 7800

«Соціальна робота» 7800

В.о. директора ВСП КПФК 
НРЗВО КПДІ

Головний бухгалтер 

Економіст

Гарбарець І.А. 

Голованчук О.В..

Щегельська Н.В.

Відповідальний секретар
приймальної комісії
ОПС «Фаховий молодший бакалавр» Пещанюк Н.О.



Додаток № 2

до наказу від 19.04.2022 року № 74

РОЗМІРИ ВИТРАТ ЗА НАВЧАННЯ (контрактна форма)

Освітній ступінь «Молодший бакалавр»

Вартість навчання

Спеціальність
за 1 рік (грн.)

Денна форма Заочна форма
навчання навчання

«Психологія» 10600 6600

Помічник ректора 
(фінансово-економічні питання)

Головний бухгалтер

Бухгалтер

Праскова Л.В.

Ладоренко Н.І.

Гулієва А.Р.

Відповідальний секретар
приймальної комісії
ОС «Молодший бакалавр», «Бакалавр» Сушарник Я. А.



Додаток № З

до наказу від 19.04.2022 року №74

РОЗМІРИ ВИТРАТ ЗА НАВЧАННЯ (контрактна форма)

Освітній ступінь «Бакалавр»

Спеціальність

Вартість навчання 
за 1 рік (грн.)

Денна форма 
навчання

Заочна форма 
навчання

«Облік і оподаткування»
16800 7250

«Економіка»
16800

7250

«Соціальна робота»
12800

7250

«Психологія»
16800 7250

«Фінанси, банківська справа та 
страхування» 16800 7250

«Економічна кібернетика» 16800 7250

Помічник ректора 
(фінансово-економічні питання)

Головний бухгалтер

Бухгалтер

Відповідальний секретар
приймальної комісії
ОС «Молодший бакалавр», «Бакалавр»

Праскова Л.В.

Ладоренко Н.І. 

Тулієва А.Р.

Сушарник Я. А.


