
 

  

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

вул. Потьомкінська, 13-А, м. Херсон, 73000, тел./факс (0552) 26-18-12,  

тел. 22 54 37, е-mаі1: dp-soczah@khoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 03198111  

 

__________ № ____________________ 

На № _______________від __________ 

Начальникам управлінь праці та  

соціального захисту населення  

райдержадміністрацій, міських і  

районних у м. Херсоні рад 

 

Головам територіальних громад 

 

Про надання інформації 

 

Відповідно до листа навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти 

«Кам’янець - Подільський державний інститут» від 03 листопада 2021 року  

№ 22 повідомляємо наступне. 

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський 

державний інститут» є навчальним закладом фахової передвищої та вищої 

освіти, який здійснює підготовку здобувачів за освітнім ступенем бакалавр, 

молодший бакалавр та за освітньо-професійним ступенем фаховий 

молодший бакалавр за спеціальностями «Облік і оподаткування», 

«Економіка», «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика», 

«Комп’ютерні науки», «Фінанси, банківська справа та страхування», 

«Соціальна робота», та «Психологія» на основі базової загальної середньої 

освіти (9 кл.), повної загальної середньої освіти (11 кл.), диплому 

кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, фахового молодшого 

бакалавра.  

Також на базі освітнього ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра 

надається можливість здобуття другої вищої освіти без здачі ЗНО. 

Навчальний заклад запрошує всіх бажаючих навчатись на денній та заочній 

формі здобуття освіти на державній та контрактній основі. Зараховані на 

навчання до інституту (студенти з інвалідністю І-ІІІ груп та діти з інвалідністю 

до 18 років) забезпечуються стипендією та знаходяться на державному 

утриманні (безкоштовне харчування, цілодобова медична допомога). 

Студентам пенсії виплачуються в повному обсязі. В коледжі встановлено 

міжповерховий підйомник, перехідна галерея з навчального корпусу до 

гуртожитку, створено безбар’єрне середовище, це дає можливість навчатись 

особам з числа маломобільної групи населення. 

Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації 

звертається з проханням сприяти професійній орієнтації осіб з інвалідністю, 
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дітей-сиріт, осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС, інвалідів війни, 

переселенців зі сходу, учасників бойових дій (АТО, ООС) та провести 

профорієнтаційну роз’яснювальну роботу серед даної категорії осіб які можуть 

навчатися в інституті.  

Разом з тим, просимо розмістити інформацію про інститут на офіційному 

сайті, сторінці у фейсбуці, інформувати потенційних вступників та батьків про 

можливість безкоштовного навчання за престижними спеціальностями. 

Ваша допомога дасть можливість молодим людям з особливими 

освітніми потребами отримати інформацію про заклад вищої та перед вищої 

освіти, зорієнтувати їх у питанні вибору професії, здобутті освіти та в 

подальшому зайняти належне місце на ринку праці. 

Контактні дані зазначеного навчально-реабілітаційного закладу вищої 

освіти: вул. Годованця, буд. 13, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 

32300, тел. (03849) 3-26-51, email: kp-peti@ukr.net, posek.km.ua. 

Про проведену роботу поінформувати Департамент соціального розвитку 

обласної державної адміністрації до 15 грудня 2021 року. 
 

 

Директор Департаменту      Галина КОЗАКОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юлія Сухаревська 26 16 17  
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