
ПРОТОКОЛ № 7 

 

засідання приймальної комісії  за освітнім ступенем «Перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти»  НРЗВО «Кам’янець-Подільський 

державний інститут» від 19 квітня 2022 року 

 

ПРИСУТНІ: 

Тріпак Мар’ян Миколайович – в.о. ректора інституту, голова приймальної 

комісії; 

Лаврук Олександр Валерійович – в.о. проректора з навчальної роботи;  

Палилюлько Оксана Михайлівна  - в.о. завідувача кафедри соціальної роботи, 

психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської; 

Сушарник Ярослав Анатолійович – відповідальний секретар приймальної 

комісії; 

Пастушина  Лейла  Омерівна – лікар коледжу, член приймальної комісії; 

Крижук Олег Сергійович – уповноважена особа з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв, член приймальної комісії; 

Твердохліб Людмилу Василівну - технічний працівник приймальної комісії 

Якубовська Катерина Михайлівна – студент,  член приймальної комісії. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення розміру  плати за надані коледжем освітні послуги із 

здобуття освітнього ступеня  «Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти»  

для студентів  набору 2022 року. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Слухали  інформацію головного бухгалтера, про вимоги щодо 

формування ціни на оплату освітніх послуг із здобуття освітнього ступеня 

«Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти»  понад  державне замовлення 

в межах ліцензованого обсягу для студентів  набору 2022 року. Праскова 



Лариса Василівна  запропонувала встановити розмір оплати за навчання в 

розмірі 16800 грн. в рік по денній формі навчання для спеціальностей: 

 051 Економіка 

 053 Психологія 

 071 Облік і оподаткування 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 122 Комп’ютерні науки 

Встановити розмір оплати за навчання в розмірі 12800 грн. в рік за 

денную формою навчання для спеціальності 231 Соціальна робота та 7250 

грн. по заочній формі навчання. Для освітнього ступеня молодший бакалавр 

встановити плату за навчання в розмірі 10600 - за денну форму навчання, 

6600 – за заочну. 

 

І. ВИСТУПИЛИ 

Тріпак  М.М., голова приймальної комісії, який висловив думку, що 

враховуючи сучасну соціально-економічну ситуацію в Україні, суттєве 

збільшення розміру плати за навчання має бути в розмірі інфляційних 

процесів. Тому саме такий розмір оплати за освітні послуги із здобуття 

освітнього ступеня  «Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти» для 

студентів  набору 2022 року  є допустимим та прийнятним. 

 

І. ПОСТАНОВИЛИИ: 

Затвердити розмір плати за освітні послуги із здобуття освітнього 

ступеня  «Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти» для студентів  

набору 2022 року, відповідно до пропозицій. 

 

 

 

 

 

 

 
 


