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практичної
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(один рік навчання) – 40 тижнів, освітній ступінь «магістр» (півтора роки
навчання) – 60 тижнів).
В цілому тривалість навчального року складає 52 тижні, з яких не
менше 8 тижнів становить сумарна тривалість канікул (крім останнього року
навчання).
Початок навчального року – 1 вересня. Навчальний рік поділяється на 2
семестри. Графік освітнього процесу регламентується наказом по
університету від 29.06.2016 р. за №147 «Про затвердження графіків
освітнього процесу та змін до навчальних планів». Навчальний рік
завершується до 1 липня.
Загальний навчальний час підготовки фахівців на один навчальний рік
становить 1800 год. (60 кредитів ЄКТС).
Обсяг освітніх програм підготовки фахівців:
Освітній рівень
Бакалавр
(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст»)
Бакалавр
(на основі повної загальної середньої освіти)
Магістр
(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
«спеціаліст»)
Магістр
(на основі освітнього ступеня «бакалавр»)

Термін навчання за
денною формою,
роки

Загальний
обсяг, години /
кредити ЄКТС

2 роки

3600 / 120

3 роки

5400 / 180

4 роки

7200 / 240

1 рік

1800 / 60

1,5 року

2700 / 90

2 роки

3600 / 120

Обсяг освітньо-наукової програми магістра складає 120 кредитів ЄКТС
і обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше
30% від загальної кількості кредитів.
Обсяг освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів (друга
вища освіта, заочна форма навчання) складає 120 кредитів ЄКТС.
Нормативний термін навчання перепідготовки спеціалістів складає 2 роки.
Для проведення кожної форми атестації здобувачів вищої освіти
(екзамен, комплексний кваліфікаційний екзамен, захист дипломної роботи) у
графіку освітнього процесу виділяється 1 тиждень (1,5 кредита ЄКТС). Якщо
навчальним планом передбачений обов’язковий захист дипломної роботи, то
в графіку освітнього процесу виділяється час для її написання. На виконання
дипломної роботи (за умови обов’язкового її виконання всіма студентами), як
правило, відводиться:
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 освітній ступінь «бакалавр» – від 3 до 5 тижнів у графіку освітнього
процесу (від 4,5 до 7,5 кредитів ЄКТС);
 освітній ступінь «магістр» – від 4 до 10 тижнів у графіку освітнього
процесу (від 6 до 14,5 кредитів ЄКТС).
У навчальному плані підготовки фахівців встановлені кредити на
виконання дипломної роботи зараховуються до обсягу годин самостійної та
індивідуальної роботи.
Для студентів заочної форми навчання тривалість теоретичного
навчання, обов’язкової практичної підготовки, семестрового контролю та
виконання індивідуальних завдань складає 44 тижні на рік (до 40 тижнів в
останній рік навчання).
•Загальний опис навчального закладу
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
заснований у 1918 р., є вищим навчальним закладом IV рівня акредитації
державної форми власності та підпорядкований Міністерству освіти і науки
України.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 березня 2003 року
№ 148-р «Про утворення Кам’янець-Подільського державного університету»
на базі Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету
створено Кам’янець-Подільський державний університет.
Указом Президента України від 22 січня 2008 року № 44/2008 „Про
присвоєння Кам’янець-Подільському державному університету статусу
національного” Кам’янець-Подільському державному університету надано
статус національного.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 року
№ 1119-р «Про присвоєння імені Івана Огієнка Кам’янець-Подільському
національному університету» вишу присвоєно ім’я Івана Огієнка.
Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 29 листопада
2012 року (протокол № 99) університет визнано акредитованим за статусом
вищого навчального закладу IV (четвертого) рівня.
За роки свого існування університет підготував майже 75 тисяч
фахівців з вищою освітою.
До структури університету входять 9 факультетів, 40 кафедр.
Підготовка фахівців в університеті здійснюється за 29 напрямами
підготовки (Перелік 2006 р.) та 33 спеціальностями (Перелік 2015 р.). 3
спеціальності акредитовані за ІІІ рівнем, 27 спеціальностей – за IV рівнем
акредитації.
Ліцензований обсяг прийому студентів складає 5807 осіб, з них за
денною формою навчання – 3339 осіб, заочною – 2468 осіб, а також
підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів
освіти за акредитованими напрямами (спеціальностями) – 600 осіб на рік,
військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою
офіцерів запасу – 350 осіб на рік. Університет здійснює підготовку до вступу
у вищі навчальні заклади громадян України.
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Станом на 01.10.2016 р. контингент студентів університету становив
5278 осіб, з яких 3545 осіб здобувають вищу освіту за денною формою, 1733
– за заочною формою навчання. Станом на 01.10.2016 р. контингент
студентів, які навчаються за програмами перепідготовки спеціалістів,
становить 538 осіб.
Освітній процес в університеті забезпечують 494 науково-педагогічні
працівники, з них 438 працюють на постійній основі, 56 – за сумісництвом. Із
загальної чисельності науково-педагогічних працівників 49 є докторами
наук, професорами (9,9 %), з них 36 – на постійній основі (8,2 %); 310
кандидатами наук, доцентами (62,7 %), з них 295 – на постійній основі (67,3
%). Загалом в університеті працюють 359 (72,7 %) науково-педагогічних
працівників із науковими ступенями та вченими званнями, з них 331 (75,6 %)
– на постійній основі.
В університеті функціонує аспірантура з 18 спеціальностей і
докторантура з 4 спеціальностей.
Навчальний процес здійснюється українською мовою за винятком
фахових дисциплін на факультеті іноземної філології та дисципліни
«Іноземна мова (англійська, німецька, польська, російська)».
Плата за навчання залежить від напряму підготовки фахівців
(спеціальності) та освітнього ступеня (див. розділ «Приймальна комісія» на
сайті www.kpnu.edu.ua).
•Перелік програм, які пропонує заклад
Інформація про перелік галузей знань, напрямів підготовки
(спеціальностей) розміщена на сайті Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка (www.kpnu.edu.ua) у розділі «Приймальна
комісія»).
•Загальні вимоги до зарахування
Університет надає послуги для здобуття вищої освіти за освітніми
ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії та освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста (2016-2017 н. р.), галузями знань,
напрямами підготовки, спеціальностями, спеціалізаціями, освітніми
програмами, формами навчання в межах ліцензованого обсягу відповідно до
ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ за № 636132 від
15.04.2015 р.
Організацію прийому вступників до Університету здійснює
Приймальна комісія, рішення якої оприлюднюються на офіційному веб-сайті
Університету kpnu.edu.ua.
•Загальні положення (умови) про визнання попереднього навчання

(формального, неформального, неофіційного)
На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2016 р. були
зараховані особи з повною загальною середньою освітою за результатами
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зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та/або з
урахуванням результатів творчого конкурсу при вступі на спеціальності
(напрями підготовки), передбачені Переліком спеціальностей, прийом на
навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або
фізичних здібностей вступників, затвердженим наказом МОН від 15жовтня
2015 року № 1085, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04
листопада 2015 року за № 1351/27796 та відповідно до Правил прийому до
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в
2016 році (зі змінами).
На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра прийом на
другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс
(зі скороченим строком навчання) здійснювався на вакантні місця
ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня бакалавра
здійснювався за результатами фахових вступних випробувань.
Особа може вступити до університету для здобуття ступеня бакалавра
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого
за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових
вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого
спеціаліста.
Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та
фізичних осіб.
Прийом на навчання на основі освітнього ступеня «бакалавр» для
здобуття ступеня «магістр» і освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
здійснювався за результатами фахових вступних випробувань. На навчання
для здобуття освітнього ступеня «магістр» приймалися також особи, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
Для здобуття освітнього ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста (останній прийом у 2016 р.) на основі ступеня бакалавра;
магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки), особа вступає за умови успішного
проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього
бала диплома бакалавра або середнього бала диплома спеціаліста, якщо
вступник здобув освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста на основі
повної загальної середньої освіти.
Фінансування навчання за державні кошти здійснюється в межах
нормативного терміну навчання.
Вступ на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) осіб,
які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю
(спеціалізацією, напрямом підготовки) здійснюється у межах вакантних
місць ліцензованого обсягу.
Університет приймає на навчання осіб, які не менше одного року
здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний
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план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом
підготовки) на другий курс за іншою формою навчання в межах вакантних
місць ліцензованого обсягу. Фінансування навчання здійснюється за рахунок
коштів юридичних та фізичних осіб.
На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до університету
приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста).
В університеті діють підготовчі курси для підготовки до зовнішнього
незалежного оцінювання. Усі випускники, які успішно закінчили підготовче
відділення у поточному році, мають право на першочергове зарахування та
можуть отримати до 10 додаткових балів при вступі до університету.
Початок занять на підготовчих курсах – 22 жовтня 2016 р. Термін
навчання – 6 місяців. (Контактна інформація: відділ профорієнтаційної
роботи та доуніверситетської підготовки (головний корпус університету, 320
каб.), тел. 0961020641, 0673021783, E-mail: proforient_dept@kpnu.edu.ua.
•Загальні процедури реєстрації

Реєстрацію претендентів на навчання здійснює приймальна комісія
(тел: (03849) 3-06-01); http://vstup.kpnu.edu.ua/
• Присвоєння кредитів ЄКТС (ECTS)
У Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана
Огієнка діє Європейська кредитно-трансферна система. Перезарахування
навчальних досягнень студентів з інших університетів здійснюватиметься за
процедурами та на основі документів ЄКТС (аплікаційна форма студента,
угода про навчання, академічна довідка).
• Інформація (положення) про консультативну допомогу студентам
В університеті працюють куратори ЄКТС. Їх робота регламентується
«Положенням про кураторів ЄКТС в Кам’янець-Подільському національному
університеті імені Івана Огієнка», яке визначає основні функції кураторів
ЄКТС, їх основні права, обов’язки ВНЗ, нормування навчального навантаження
викладача-куратора, права студентів, які навчаються в системі ЄКТС.
Координатор ЄКТС від навчального закладу – Кобильник Василь
Володимирович, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та
соціології, проректор з науково-педагогічної роботи Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка.
Адреса координатора:
Кабінет 224, корпус №1 Кам’янець-Подільського національного
університетeту імені Івана Огієнка,
вул. Огієнка, 61,
м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька область,
32300,
Тел. робочий: (03849) 3-16-22;
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факс: (03849) 3-07-83;
е-mail: kobulnyk@ukr.net
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
•Вартість проживання
•Житло
У структурі університету 6 гуртожитків площею 28402,8 м2, в яких
одночасно можуть проживати 2452 особи, що забезпечує 100% студентів і
аспірантів, які потребують житла.
У гуртожитках є дво-, три- та чотиримісні кімнати. Більшість
гуртожитків секційного типу. У гуртожитках обладнано ізолятори, кімнати
для відпочинку та самопідготовки, читальні тощо. Працюють кухні та
кімнати для прасування білизни. Майже всі гуртожитки мають студентські
кафе, кімнати для занять аеробікою, шейпінгом, бодібілдінгом та ін.
Вартість проживання у гуртожитках № 1-5 становить 330 грн. за
місяць, у гуртожитку № 6 – 240 грн. за місяць.
•Харчування
Кількість місць у підприємствах громадського харчування при
університеті – 330: функціонує студентська їдальня у головному корпусі
університету на 220 посадкових місць та 3 буфети на 110 посадкових місць.
Вартість обіду в студентській їдальні в середньому становить 30 грн.
•Медичне забезпечення (послуги)

•Страхування
Медичне обслуговування студентів університету здійснюється у
здоровпункті університету, а також в закладах охорони здоров’я м. Кам’янцяПодільського. Щороку проводиться медогляд студентів.
Медичне страхування є обов’язковим для всіх іноземних громадян при
прибутті до України.
•Фінансове забезпечення (підтримка) студентів

В університеті діє система надання матеріальної допомоги студентам.
Студенти-сироти отримують щомісячну компенсацію за харчування та
щорічну матеріальну допомогу.
Стипендіальне забезпечення студентів здійснюється за підсумками
виконання індивідуального навчального плану, регулюється «Положенням
про порядок призначення і виплати стипендій студентам, аспірантам і
докторантам Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка».
У вестибюлі навчального корпусу університету розміщується банкомат
«Приватбанку».
•Відділ студентських справ

9

В університеті надають велику увагу роботі зі студентами. Проблемами
студентів, їх навчанням опікуються різні структурні підрозділи університету
(деканати, відділ кадрів, студентський профком). Ведуться особові справи
студентів, здійснюється видача документів та довідок, формуються накази на
зарахування, відрахування, поновлення, перевід та інший рух студентів.
•Умови для навчання

Матеріально-технічна база університету достатня для здійснення
навчально-виховного процесу. Загальна площа корпусів університету складає
93753,0 м2, загальна навчальна площа будинків університету  45036,21 м2.
В університеті функціонують 256 аудиторій, зокрема 65 навчальних
лабораторій, 83 навчальних та навчально-методичних кабінети (в тому числі
21 – кафедри військової підготовки офіцерів запасу), 38 спеціалізованих
комп’ютерних лабораторій, 713 комп'ютерів, що дозволяє у повному обсязі
забезпечувати освітній процес.
Для належної інформатизації освітнього процесу в університеті
створено центр інформаційних технологій.
Науково-дослідну роботу виконують 40 кафедр, у 18 наукових школах,
12 науково-дослідних центрах, 23 науково-дослідних лабораторіях,
докторантурі й аспірантурі. Науково-педагогічні працівники університету
розробляють 51 колективну та 1 держбюджетну тему, спрямовану на
дослідження важливих прикладних проблем, працюють над написанням
докторських і кандидатських дисертацій, монографій, підручників,
навчальних посібників, методичних розробок.
Упродовж 2012-2016 років на базі університету проведено 58
міжнародних, 48 всеукраїнських, 42 регіональні науково-практичні
конференції.
За результатами наукової діяльності колективу університету в 20122015 роках опубліковано 128 монографій, 10 підручників, 354 навчальні
посібники, 210 збірників наукових праць, 8470 наукових статей.
Упродовж 2012-2016 років 7 фахових збірників наукових праць
університету включені до таких наукометричних баз: Google Scholar, Index
Copernicus, СEJSH, ERIH PLUS.
•Міжнародні програми
Університет співпрацює з 55 зарубіжними установами та організаціями
12 країн світу, є членом Євразійської (з 2007 р.) та Міжнародної (з 2008 р.)
асоціацій університетів. Із 2007 р. університет став співзасновником
Консорціуму університетів Західної України та Варшавського університету
разом з такими навчальними закладами, як Львівський національний
університет імені Івана Франка, Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника, Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича, Волинський національний університет імені Лесі Українки,
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка, Національний університет «Острозька академія».
Університет сприяє академічній мобільності науково-педагогічних
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працівників та здобувачів вищої освіти, які мають можливість брати участь у
програмах міжнародного академiчного обміну (Erasmus+, Fulbright Ukraine,
DAAD, GAUDE POLONIA та ін.), стажуванні, наукових дослідженнях і
навчанні у провідних зарубіжних університетах світу
Детальніше про міжнародні програми університету за адресою
http://science.kpnu.edu.ua/
•Практична інформація для мобільних студентів

Місто Кам’янець-Подільський має мережу сполучень з багатьма
країнами світу і регіонами держави. Дістатися до міста можна залізничним
або автомобільним транспортом (розклад руху поїздів та автотранспорту
див.: http://info.kp.km.ua/, меню: Інформація).
Головний корпус національного університету розташований у центрі
міста на вулиці Огієнка, 61. Для зв’язку з іншими районами міста функціонує
система громадського транспорту (таксі, маршрутне таксі №5).
•Умови для занять спортом та дозвілля
Студенти університету мають можливість навчатися та займатися
спортом у 10 спортивних залах, на стадіоні з 9 майданчиками (з них 2
майданчики для гри в баскетбол, майданчик для гри у футзал, 2 гандбольні
майданчики, майданчик для великого тенісу, майданчик для пляжного
волейболу, майданчик для рухливих ігор, майданчик для гри у городки).
Студенти-спортсмени щороку здобувають перемоги на чемпіонатах та
кубках світу і Європи, стають олімпійськими призерами.
У 2014 та 2015 роках студенти вишу брали участь у Чемпіонатах світу
та Європи, Кубках світу та Європи, етапах Кубка світу, турнірах серії А, G та
Grand Slam, у чемпіонатах та Кубках України як серед дорослих, так і серед
молоді, у ХІІ Літній Універсіаді України, на яких вибороли 36 медалей: 13
золотих, 14 срібних та 9 бронзових.
На Всеукраїнських змаганнях студенти-спортсмени університету
вибороли 176 медалей, з яких 85 золотих, 56 срібних та 35 бронзових. На ХІІ
Літній Універсіаді України у змаганнях з кульової стрільби - 37 медалей.
Навчальний заклад прославляють учасники камерного хору
університету «Благовіст», оркестру народних інструментів (художній
керівник  професор І. Маринін), народної хорової капели «Мелос».
В університеті успішно функціонують численні гуртки, студії, клуби та
групи за інтересами, у яких займаються майже дві тисячі студентів. Студенти
мають змогу виявити себе, займаючись у художніх колективах, що мають
звання народних.
Велику популярність серед студентства має «Клуб інтелектуальних
ігор», де студенти беруть участь в інтелектуальних іграх «Брейн-ринг», «Що?
Де? Коли?», «Тривіадор», «Румі куб» та інші. Активно діє «Студентська ліга
клубів КВН», яка нараховує більше двох десятків команд. Студенти мають
змогу навчатися у «Школі гри КВН». На базі університету створено також
«Шкільну Подільську Лігу КВН».
Для академічної громади організовуються змістовні зустрічі з відомими
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письменниками, музикантами, меценатами, громадськими діячами: Андрієм
Курковим, братами Капрановими, Лілією Черен, Марією Дзюбою, Даркою
Корній, Вікторією Гранецькою, Ірен Роздобудько, Дзвінкою Матіяш,
Любов’ю Долик, Іриною Горпенко-Мягковою, Тарасом Демкуром та ін.
В університеті діє профспілкова організація студентів, аспірантів та
докторантів університету, яка здійснює соціальний захист здобувачів вищої
освіти, займається організацією культурно-масових заходів (комісія з
культурно-масової роботи та профспілковий клуб «Дозвілля»).
В організації та проведенні культурно-масових заходів в університеті
задіяні також відділ з навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти
університету, студентський клуб, заступники деканів з виховної та
профорієнтаційної роботи, студентський сенат та ін.
Студенти навчального закладу задіяні у художніх колективах, що
носять звання народних, серед них – народна хорова капела «Ясинець»,
народний ансамбль бандуристів «Собор», народний ансамбль народних
інструментів «Джерела», народний хор та ін.
У гуртожитках університету обладнано сучасний фітнес-зал, створено
клуб любителів шахів, обладнується спортивний зал для занять з атлетики,
функціонує секція аеробіки та шейпінгу, обладнано кімнату для заняття
настільним тенісом.
•Студентські організації

Студентство університету залучається до управління навчальним
закладом на всіх рівнях. До складу вченої ради університету входять
представники студентського сенату, а до вчених рад факультетів
представники студентських рад факультетів; 15 % складу конференції
трудового колективу становлять студенти.
Основною метою студентського самоврядування є розвиток
громадянської активності студентської молоді, підтримка самодіяльних
ініціатив, оволодіння навичками управлінської діяльності, створення системи
комунікацій в студентському середовищі.
Для лідерів студентського самоврядування та студентської профспілки
проводяться заняття-тренінги у «Школі лідера «Вожак». Університет видає
газету «Студентський меридіан» (http://meridian.kpnu.edu.ua/), на факультетах
зусиллями студентських рад видаються газети «Кліо», «Форватер»,
«Тумалт», «Промінь», «Студінфо» та ін.
Детальніше про студентське самоврядування в університеті за адресою
http://vr.kpnu.edu.ua/

