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ВСТУП 

Навчальний рік, що минув, був цікавим і складним, наповненим новими 

зустрічами та пошуком новітніх підходів в організації освітнього процесу, 

науково-дослідної роботи, вступної кампанії й іншими життєво необхідними для 

університету процесами.  

Упродовж останніх трьох років ми працювали в умовах реформування 

вищої освіти та євроінтеграційних поступів країни. За цей час було прийнято 

Закон України «Про вищу освіту» та визначено нові концептуальні засади 

модернізації вищої освіти в нашій країні, проведено значну роботу щодо його 

імплементації, зокрема запроваджено: 

- Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2015 р. №266; 

- Перелік предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта» (за 

предметними спеціалізаціями), за якими здійснюється формування і розміщення 

державного замовлення, визначено вимоги до навчання за перехресним вступом, 

затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 р. 

№506; 

- Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 

№1187; 

- Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 

працівникам, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 14 

січня 2016 р. №13; 

- Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. №261; 

- Методичні рекомендації щодо розробки стандартів вищої освіти. Частину 

стандартів вищої совіти розроблено та підготовлено до громадського 

обговорення та зовнішньої експертизи; 

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. №579; 

- Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними 

трудових договорів (контрактів); 

- Порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок 

коштів державного (місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних закладів 

для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету. 

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про утворення 

Національного агентства із забезпечення якості освіти» від 15 квітня 2015 р. 

№244. 

Видано накази Міністерства освіти і науки України: 

- «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 

5 травня 2015 р. № 504; 
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- «Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення 

якості освіти» від 21 червня 2016 р. №700. 

На державному рівні прийнято й ряд інших нормативно-правових 

документів, реалізація яких пов’язана зі змінами у вирішенні питань вступу до 

вишів, впровадження освітніх програм та формування навчальних планів, 

вивчення дисциплін за вибором студентів, академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу, затвердження форм документів про вищу освіту (наукові 

ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки, 

функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, розвитку 

студентського самоврядування, відкритості та прозорості діяльності ВНЗ, їх 

фінансової автономії та ін. 

Необхідність імплементації Закону України «Про вищу освіту», усіх 

підзаконних актів, про які йшлося вище, вимагала від колективу нашого 

університету у 2016-2017 навчальному році постійної напруженої праці. 

Ключовим завданням перед університетом, як і перед іншими ВНЗ України, 

було, є і буде оновлення змісту освіти, забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти, гармонізація вищої освіти та ринку праці, підвищення 

затребуваності академічних знань молодих фахівців з боку роботодавців. 

Тому основною метою нашої роботи на спільному засіданні вченої ради та 

конференції трудового колективу університету є підбиття підсумків роботи 

колективу університету в 2016-2017 навчальному році та завдання на 2017-2018 

навчальний рік щодо забезпечення університетом якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту».  

Упродовж 2016-2017 навчального року колектив університету працював 

над реалізацією завдань, визначених Законом України «Про вищу освіту», 

директивними документами Кабінету Міністрів України в галузі вищої освіти, 

нових Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом 

працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка на 2015-2017 рр., Статутом університету, планами роботи університету 

на 2016-2017 навчальний рік. З цією метою: 

- вчена рада університету затвердила Положення про систему 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському 

національному університеті імені Івана Огієнка, яка згідно зі ст. 16 Закону 

України «Про вищу освіту» є обов’язковою складовою Системи забезпечення 

якості вищої освіти в Україні та окрім моніторингу кількісних та якісних 

показників його діяльності, орієнтована на імплементацію Закону України «Про 

вищу освіту», Європейський освітній простір та систему цінностей, традицій і 

норм, продуктивність і прозорість, що й визначають ефективність 

функціонування Університету; 

- оновлено склад Наглядової ради університету, переважна більшість 

членів якої є випускниками нашого вишу. Очолює Наглядову раду випускник 

вишу, директор Інституту історії України НАН України, академік НАН України 

Смолій Валерій Андрійович; 
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- розроблено та введено в дію нові та оновлено чинні освітні програми та 

навчальні плани підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр»; 

- успішно здійснено первинну акредитаційну експертизу освітніх послуг у 

сфері вищої освіти з підготовки магістрів таких галузей знань і спеціальностей: 

1301 Соціальне забезпечення, 8.13010101 Соціальна допомога; 0305 Економіка 

та підприємництво, 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної 

діяльності); 1801 Специфічні категорії, 8.18010022 Освітні вимірювання 

(протокол №124 рішення Акредитаційної комісії від 02 березня 2017 р.), а також 

бакалаврів таких галузей знань і напрямів підготовки: 0301 Соціально-політичні 

науки, 6.030103 Практична психологія*; 0101 Педагогічна освіта, 6.010104 

Професійна освіта. Електроніка; 

- продовжується робота над оновленням нормативної бази, що 

регламентує діяльність університету. Зокрема, наказом ректора введено в дію 

оновлений Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних 

посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка; 

- проведено роботу щодо повного переходу на підготовку фахівців 

освітнього ступеня «бакалавр» терміном навчання 3 роки 10 місяців, 2 роки 10 

місяців, 1 рік 10 місяців та освітнього ступеня «магістр» терміном навчання 1 рік 

4 місяці та 1 рік 10 місяців; 

- внесено зміни до структури університету (відповідно до вимог п. 2, п. 5 

ст. 33, п. 2 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту»). З метою підвищення якості 

освітньої діяльності, удосконалення управління структурними підрозділами, 

узгодження назв випускових кафедр із назвами спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, на підставі ухвали вченої ради 

університету від 29 червня 2017 р. (протокол № 8) було проведено реорганізацію 

кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти та створення на її базі 

кафедри теорії та методик дошкільної освіти, а також реорганізовано кафедру 

мовознавчих дисциплін та створено на її базі кафедру теорії та методик 

початкової освіти. Процес перегляду структури університету з метою 

підвищення її ефективності буде продовжуватися; 

- проаналізовано відповідність кількості штатних посад науково-

педагогічних працівників кафедр університету нормативним вимогам 

чисельності студентів на одну штатну посаду;  

- здійснювався пошук оптимальних шляхів поєднання академічних груп у 

потоки для проведення навчальних занять та регулювалися норми часу на види 

робіт науково-педагогічного працівника в умовах зменшення аудиторного 

навантаження, що в умовах недостатнього фінансування університету також 

призведе до певних змін у штатному розписі;  

- реалізовувано механізм вибору студентами навчальних дисциплін циклу 

вільного вибору студента та ін. 

Зауважимо, що це неповний перелік здобутків за різними напрямами нашої 

діяльності в минулому навчальному році, але є також приклади, коли поставлені 

завдання були не виконані. 
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Аналізуючи діяльність університету в попередньому навчальному році та 

окреслюючи пріоритетні завдання на наступний навчальний рік, ми, найперше, 

акцентуємо увагу на питаннях формування контингенту студентів, особливо в 

умовах реалізації Міністерством освіти і науки України нових підходів до 

розподілу місць державного замовлення між вищими навчальними закладами. 

 

І. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ 

1.1. Формування контингенту студентів. Виконання плану державного 

замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою 

Детального розгляду насамперед потребує питання формування 

контингенту студентів, адже саме він визначає перспективи функціонування 

вишу. 30 серпня 2017 р., в основному, завершилася цьогорічна вступна кампанія, 

яка з боку університету була належним чином організована. Посилена увага до 

неї спостерігалася з боку громадськості й засобів масової інформації.  

Вступна кампанія також відзначилася несподіваною заміною державним 

підприємством «Інфоресурс» на початку літа програмного забезпечення Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО), відсутністю 

належного рівня її роботи в період підготовки замовлення, друку і видачі 

документів про вищу освіту та роботи Приймальної комісії університету, 

зокрема здійснення адресного розміщення державного замовлення та ін. 

Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів 2017 р. та 

Правил прийому до університету 2017 р.: 

- вступники отримали право на участь у конкурсному відборі за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 р.; 

- за результатами Всеукраїнської олімпіади університету для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з 

спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, можна нараховувати 

додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного 

предмета при розрахунку конкурсного бала в університеті в обсязі від 1 до 20 

балів, але не вище 200 балів за предмет; 

- вперше вступники освітнього ступеня «бакалавр» заочної форми 

навчання на основі повної загальної середньої освіти мали змогу подавати заяви 

в електронній формі, а конкурсний відбір відбувався з урахуванням пріоритетів 

на рівні з денною формою навчання; 

- кількість пріоритетів загалом була зменшена з 15 до 9 при максимально 

можливих чотирьох спеціальностях денної і заочної форм навчання; 

- введено новий механізм розподілу місць державного замовлення за 

широким конкурсом, який був поширений і на заочну форму навчання; 

- було додатково введено корелюючі коефіцієнти, такі як: регіональний, 

галузевий, територіальний; 

- фіксований обсяг державного замовлення був лише на спеціальності 

педагогічного та медичного профілю, а також спеціальностях, прийом на які 
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здійснювався з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей. Для 

інших спеціальностей точна кількість місць державного замовлення у кожному 

виші не була відомою абітурієнтам ні до, ні під час подачі заяв для вступу.  

Одночасно з рейтингуванням своїх заяв на вступ абітурієнти формували 

обсяг державного замовлення на кожну зі спеціальностей. Тут мали вплив такі 

фактори: рейтинговий бал вступника, пріоритет поданої заяви, максимальний та 

мінімальний обсяг державного замовлення на кожну зі спеціальностей 

навчального закладу. 

Обсяг державного замовлення для університету у 2017 р. за всіма освітніми 

ступенями становив 972 особи, зокрема: 

– державне замовлення на підготовку фахівців за освітнім ступенем 

«бакалавр» становило 460 осіб, з них 394 особи денної форми навчання та 66 осіб 

заочної; 

– державне замовлення на підготовку фахівців за освітнім ступенем 

«магістр» денної форми навчання становило 512 осіб, з них 367 осіб денної 

форми навчання та 145 осіб заочної. 

Цього року на денну форму навчання для здобуття освітнього ступеня 

«бакалавр» було подано 4236 заяв, тобто 9,2 заяв на 1 місце. 

Для здобуття цього ж освітнього ступеня на заочній формі навчання було 

подано 597 заяв, тобто 9,1 заяви на 1 місце. Це найвищий показник за останні 

роки. 

Загалом на 74% місць державного замовлення вступники були 

рекомендовані до зарахування, проте, майже 14% із них не виконали вимог до 

зарахування та не були зараховані.  

Заповнення державних місць на 100% відбулося на спеціальностях таких 

факультетів: економічний, історичний та фізичної культури. Завдяки так званому 

«підтягуванню» даний відсоток був високим також на природничому та фізико-

математичному факультетах.  

Не було рекомендовано до зарахування жодного вступника за державним 

замовленням на такі спеціальності: 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність та 106 Географія. В розрізі освітніх програм відсоток заповнення 

державних місць на денну форму навчання наведений на діаграмі 1.  
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Діаграма 1 

Зарахування за державним замовленням на денну форму навчання 

 

 
 

У розрізі освітніх програм відсоток заповнення державних місць на заочну 

форму навчання наведено у діаграмі 2. 
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Діаграма 2 

Зарахування за державним замовленням на заочну форму навчання 

 

 
Щодо навчання за освітнім ступенем «магістр», то на денну форму навчання 

було подано 923 заяви (2,5 заяви на 1 місце), на заочну – 718 (4,95 заяви на 1 

місце). 

Загалом за результатами вступної кампанії 2017 р. на навчання до 

університету за освітніми ступенями бакалавра і магістра було зараховано 

2042 особи (у 2016 р. – 1810 осіб), зокрема 972 особи (у 2016 р. – 909 осіб) – за 

кошти державного бюджету, що складає майже 48% зарахованих, та 1070 осіб (у 

2016 р. – 901 особа) – за кошти фізичних і юридичних осіб (52%), з них:  

– за освітнім ступенем «бакалавр» зараховано 1111 осіб (у 2016 р. – 1179 

осіб), зокрема за кошти державного бюджету – 460 осіб (41,4%), за кошти 

фізичних та юридичних осіб – 651 особу (58,6%);  

– за освітнім ступенем «магістр» – 931 особу (у 2016 р. – 618 осіб), з них за 

кошти державного бюджету – 512 осіб (55%), за кошти фізичних та юридичних 

осіб – 419 осіб (45%). 

Найбільше осіб за кошти фізичних і юридичних осіб зараховано на денну 

форму навчання на такі спеціальності освітнього ступеня «бакалавр»: 035.04 

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) (Англійська мова 

і література) – 20 осіб; 053 Психологія – 20 осіб; 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура, спортивно-масова робота та туризм) – 18 осіб; 227 Фізична терапія, 

ерготерапія (Фізична реабілітація) – 18 осіб; 014.03 Середня освіта (Історія та 

правознавство) – 15 осіб. 

До університету для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти за спеціальними умовами зараховані такі категорії осіб: діти-

інваліди, інваліди І-ІІ груп, учасники бойових дій, діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, особи з їх числа, особа, яка здобула повну загальну 

середню освіту за кордоном у рік вступу. 

Важливим є завдання збереження контингенту студентів. Станом на 01 

жовтня 2016 р. контингент студентів денної та заочної форм навчання складав 
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5281 особу, з них на денній формі навчання – 3548 осіб, на заочній – 1733 особи. 

За програмами перепідготовки спеціалістів навчалося 540 осіб. 

Динаміка контингенту студентів денної та заочної форм навчання 

упродовж останніх п’яти навчальних років має негативну тенденцію.  

Наслідком такого процесу може стати скорочення кількості кафедр. 

Звертаємо увагу завідувачів кафедр, на яких у 2016-2017 н.р. кількість ставок 

була менше 5-ти або знаходилася в межах 5-ти ставок, зокрема: кафедри фізики 

(3,96 ставки), кафедри філософських дисциплін (2,62 ставки), кафедри 

слов’янської філології та загального мовознавства (5,48 ставки), кафедри 

психології освіти (5,7 ставки). Зменшення контингенту студентів може 

призвести до необхідності злиття й інших структурних підрозділів університету. 

З метою створення підґрунтя для адекватного реагування на поклик часу, 

своєчасного та гармонійного входження університету в процес реформування 

галузі вищої освіти в державі, потрібно постійно працювати над впровадженням 

низки перспективних програм, у тому числі програми, що стосується 

ефективності структури університету. 
У порівнянні з 2012-2013 н.р. станом на 01 жовтня 2016 р. маємо різницю 

в контингенті студентів денної форми навчання – 1273 особи. Відповідно, за цей 

проміжок часу кількість ставок науково-педагогічних працівників університету 

також зменшилася. 
Таблиця 1 

Контингент студентів університету денної та заочної форм навчання 

у 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 н.р.  

(станом на 01 жовтня  2016 р.)* 

* без урахування осіб, які навчалися за програмами перепідготовки спеціалістів. 

 

У розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів та освітніх ступенів викликає 

стурбованість зменшення контингенту студентів, зокрема: на освітньому ступені 

«бакалавр» упродовж останніх шести навчальних років – з 5571 до 3968 осіб; на 

освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст» та освітньому ступені «магістр» 

(термін навчання 1 рік) завершилася підготовка студентів. Причини цього різні: 

імплементація Закону України «Про вищу освіту», події в країні, демографічні 

тенденції, стан ринку праці, а також недостатня увага окремих структурних 

підрозділів університету до проведення профорієнтаційної роботи та ін.  

Відзначимо й певну позитивну динаміку, зокрема у 2016-2017 н.р. вперше 

збільшився показник кількості студентів освітнього ступеня «бакалавр» 

Навчальний 

рік 

Контингент 

студентів 

(загалом) 

У тому числі: 

за рахунок коштів державного 

бюджету 

за рахунок коштів фізичних 

або юридичних осіб 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

2011-2012 7173 3160 732 1363 1918 

2012-2013 6554 3222 764 1061 1507 

2013-2014 6078 3173 796 879 1230 

2014-2015 5561 3001 785 749 1026 

2015-2016 5197 2778 613 852 954 

2016-2017 5281 2638 650 910 1083 
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порівнянно з попереднім 2015-2016 н.р. – на 48 студентів, а також на освітньому 

ступені «магістр» – на 375 студентів. 
Діаграма 3 

Динаміка контингенту студентів денної та заочної форм навчання за освітньо-

кваліфікаційними рівнями/освітніми ступенями  

у 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 н.р.  

(станом на 01 жовтня 2016 р.)**  

 
* без урахування осіб, які навчалися за програмами перепідготовки спеціалістів. 

Одне із важливих завдань університету – збереження контингенту 

студентів. Аналіз відрахувань студентів засвідчує негативну динаміку їх 

кількості. Причини відрахувань різні: невиконання навчального плану, втрата 

зв’язку з університетом, переведення на заочну форму навчання або в інший 

вищий навчальний заклад, порушення графіка освітнього процесу, за власним 

бажанням тощо.  
Діаграма 4 

Відрахування зі складу студентів денної форми навчання 

у 2015-2017 рр. 
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За останні три роки з денної форми навчання було відраховано 328 

студентів, з них тільки за 2016-2017 н.р. відраховано 100.  

Аналіз відрахувань у 2017 р. засвідчив, що станом на 01 липня 2017 р. (без 

показників станом на 31 серпня 2017 р.) «лідерами» є факультет корекційної та 

соціальної педагогіки і психології (19 студентів) та педагогічний факультет (15 

студентів). 
Діаграма 5 

Відрахування зі складу студентів денної форми навчання у 2017 р. 

 

Таке зменшення чисельності студентів призводить не лише до скорочення 

ставок, але й до неефективного використання ліцензійного обсягу підготовки 

фахівців, на що звертають увагу органи контролю. Переведення студентів на 

навчання за заочною формою зменшує кількість ставок науково-педагогічних 

працівників удвічі, тому всім структурним підрозділам університету необхідно 

докласти зусиль для збереження контингенту студентів. Пріоритетним напрямом 

має стати навчальна дисципліна студентів, адже від того, як студент ставиться 

до навчання, відвідує навчальні заняття, залежить рівень його успішності, 

виконання ним вимог навчальних планів підготовки фахівців. 

Аналіз показників динаміки студентів освітнього ступеня «бакалавр», які 

навчаються за денною формою, за останні два навчальні роки виявив, що 5 

факультетів університету (педагогічний, історичний, фізико-математичний, 

факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології, економічний 

факультет) мають негативну динаміку, що відображається у зменшенні кількості 

студентів. 

Позитивну динаміку контингенту студентів спостерігаємо на таких 

факультетах: фізичної культури, природничому, української філології та 

журналістики, іноземної філології (діаграма 6) 
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Діаграма 6 

Динаміка контингенту студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної форми 

навчання на факультетах університету (станом на 01.10.2015 р. та 01.10.2016 р.) 

 
 

Аналіз показників динаміки студентів освітнього ступеня «магістр», які 

навчаються за денною формою за 2015-2016 рр. (станом на 01 жовтня 2016 р.), 

засвідчив позитивну динаміку контингенту студентів на всіх факультетах 

університету (діаграма 7). Загалом у 2015 р. на вказаному освітньому ступені 

нараховувалося 379 студентів денної форми навчання, а у 2016 р. – 610. 
Діаграма 7 

Динаміка контингенту студентів освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання 

на факультетах університету (станом на 01.10.2015 р. та 01.10.2016 р.) 

 

 

Вступна кампанія 2017 р. завершилася, тому можна констатувати, що 

цьогоріч на освітній ступінь «бакалавр» денної форми навчання вступило 657 

осіб, з яких на 1 курс було зараховано 623 особи, на 2 курс – 28 осіб, на 3 курс – 
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6 осіб; на освітній ступінь «магістр» денної форми навчання вступило 500 осіб. 

Загалом на денну форму навчання зараховано 1157 студентів, що перевищує 

показник 2016 р. (1143 особи). 

Аналіз показників динаміки студентів освітнього ступеня «бакалавр», які 

навчаються за заочною формою, за 2015-2016 рр. (станом на 01 жовтня  2016 р.) 

засвідчив, що тільки 2 факультети університету мають негативну динаміку, що 

відображається у зменшенні кількості студентів, зокрема: на економічному 

факультеті і на факультеті української філології та журналістики. На всіх інших 

факультетах університету спостерігаємо позитивну динаміку контингенту 

студентів (діаграма 8). 
Діаграма 8 

Динаміка контингенту студентів освітнього ступеня «бакалавр» заочної форми 

навчання на факультетах університету (станом на 01.10.2015 р. та 01.10.2016 р.) 

 
Аналіз показників динаміки студентів освітнього ступеня «магістр», які 

навчаються за заочною формою навчання, за 2015-2016 рр. (станом на 01 жовтня 

2016 р.) зафіксував динаміку на всіх факультетах університету, крім фізико-

математичного (діаграма 9). 
Діаграма 9 

Динаміка контингенту студентів освітнього ступеня «магістр» заочної форми навчання 

на факультетах університету (станом на 01.10.2015 р. та 01.10.2016 р.) 
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Тенденцією останніх шести років є суттєве зменшення контингенту 

студентів заочної форми навчання – із 2650 у 2012-2013 н.р. до 1733 осіб, але 

порівняно з попереднім 2015-2016 р., де цей показник складав 1567 осіб, 2016-

2017 н.р. характеризується позитивною динамікою збільшення контингенту 

студентів на 166 осіб. 

Упродовж 2016-2017 н.р. контингент студентів заочної форми навчання 

постійно змінювався, а саме: 

 поновлення студентів на навчання – 32 особи; 

 переведення з денної форми навчання – 22 особи; 

 переведення на денну форму навчання – 10 осіб; 

 відрахування зі складу студентів – 52 особи; 

 студенти, які перебувають в академічній відпустці – 45 осіб. 

Цього року на освітній ступінь «бакалавр» заочної форми навчання 

вступило 454 особи, з них на 1 курс було зараховано 234 особи, на 2 курс – 206 

осіб, на 3 курс – 14 осіб; на освітній ступінь «магістр» заочної форми навчання 

вступила 431 особа. Загалом на заочну форму навчання зараховано 885 осіб, що 

перевищує показник 2016 р. (611 осіб). 

Аналіз динаміки загального показника контингенту студентів факультетів 

університету засвідчив позитивні результати порівняно з 2015 р. Наприклад, у 

2015 р. загалом по університету контингент студентів денної і заочної форм 

навчання (без показників студентів, щодо яких здійснюється перепідготовка) 

складав 5194 особи, а у 2016 р. цей показник – 5281 особа. У 2016-2017 н.р. на 

чотирьох факультетах університету була негативна динаміка у показниках 

контингенту студентів, зокрема: на педагогічному факультеті у 2015 р. навчалося 

966 студентів, а в 2016 р. – 956; на історичному факультеті у 2015 р. навчалося 

435 студентів, а в 2016 р. – 386; на факультеті української філології та 

журналістики у 2015 р. навчалося 418 студентів, а в 2016 р. – 410; на фізико-

математичному факультеті у 2015 р. навчалося 376 студентів, а в 2016 р. – 373. 

На інших факультетах університету спостерігаємо позитивну динаміку 

показників контингенту студентів (діаграма 10). 
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Діаграма 10 

Динаміка загального показника контингенту студентів факультетів університету 

(станом на 01.10.2015 р. та 01.10.2016 р.) 

 

 
З огляду на наведені вище статистичні дані та керуючись необхідністю 

ефективного використання ліцензійного обсягу підготовки фахівців, 

забезпечення кількісних та якісних показників контингенту студентів, 

збереження кадрового потенціалу університету, що є надзвичайно важливим, 

вважаємо доцільним: 

 впроваджувати нові форми роботи, спрямовані на формування 

позитивного іміджу університету, факультетів, спеціальностей; 

 активізувати роботу з підготовки учнівської молоді до зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступу до університету; 

 поширити практику впровадження елементів дистанційного 

навчання в організації освітнього процесу на підготовчих курсах; 

 активізувати роботу з організації консультативного супроводу 

учнівської молоді у питаннях вступу до університету; 

 активізувати роботу з метою залучення учнівської молоді до 

культурно-освітніх та спортивно-масових заходів, занять у спортивних секціях, 

мистецьких гуртках та ін. 

1.2. Профорієнтаційна робота 

Сучасний національний ринок освітніх послуг – це місце конкуренції та 

протиборства вишів країни, де відбуваються презентації, пропозиції та запекла 

боротьба за вступника. Кожен вищий навчальний заклад використовує 

різноманітні чинники впливу, профорієнтаційні та рекламні форми та шукає 

альтернативні шляхи власного розвитку, співпраці із закордонними вищими 

навчальними закладами та освітніми установами, розширює сферу своїх освітніх 

послуг тощо. Все це відбувається на фоні щорічного зменшення кількості 

вступників, їх від’їзду на навчання за кордон, отриманих результатів ЗНО 2017 

р. та ін., що впливає на формування контингенту студентів, їх якісний склад. Це 

зобов’язує весь колектив університету, особливо відділ профорієнтаційної 
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роботи та доуніверситетської підготовки університету, активізувати 

профорієнтаційну роботу. 

На засіданні вченої ради університету було затверджено навчальний план 

підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України (протокол №13 

від 27.09.2016 р.). 
Особливої уваги потребує налагодження реальної співпраці із 

загальноосвітніми навчальними закладами (школами, гімназіями, ліцеями та ін.), 

вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації для проведення 

поглибленої професійної орієнтації їх випускників, проведення спільних 

профорієнтаційних заходів, акцій, олімпіад, залучення до роботи підготовчих 

курсів для вступу до вищих навчальних закладів та підготовки до складання ЗНО 

тощо.  

У 2016-2017 н.р. спостерігаємо покращення профорієнтаційної роботи 

кафедр факультетів університету – збільшилася кількість профорієнтаційних 

заходів, поїздок до навчальних закладів різних областей України, регулярно 

університет було представлено на всеукраїнських та міжнародних освітянських 

форумах, зокрема:  

 25-27 жовтня 2016 р. – участь у роботі VІІІ Міжнародного форуму 

«Інноватика в сучасній освіті» та Четвертій міжнародній виставці «World Edu», 

де університет було відзначено такими дипломами: лауреата національного 

виставкового конкурсу «Видатні наукові та науково-практичні досягнення в 

освіті»; лауреата конкурсу І ступеня в номінації «Сучасні інформаційні системи, 

технічні засоби навчання, технології та рішення для впровадження в освітню 

практику» за активну участь в інноваційній освітній діяльності;  

 16-18 березня 2017 р. – участь у роботі VІІІ Міжнародної виставки 

«Сучасні заклади освіти» та П’ятій міжнародній виставці освіти за кордоном 

«World Edu», де університет було відзначено золотою медаллю та дипломом у 

номінації «Корекційно-розвивальні технології в освіті дітей і молоді з 

особливими потребами»; вручено сертифікат «Якість наукових публікацій» за 

показниками рейтингу міжнародних наукометричних баз даних Scopus, SciVerse 

та Асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної 

мережі «Уран»; 

 оприлюднено інформацію про університет, правила прийому у 2017 р. 

та особливості вступної кампанії у засобах масової інформації та на сайті 

університету;  

 оновлено та розповсюджено рекламну продукцію про університет, 

факультети, спеціальності;  

 організовано «Ярмарки професій» спільно з обласними, районними та 

міськими центрами зайнятості;  

 проведено пробне зовнішнє незалежне оцінювання з навчальних 

предметів із використанням системи MOODLE, у якому взяли участь майже 500 

старшокласників (у минулому році – 340); 

 проведено анкетування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, 

випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації щодо їх професійної спрямованості;  
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 здійснено адресну розсилку листів з інформацією про університет, 

спеціальності до загальноосвітніх навчальних закладів області та ін. 

Відділ профорієнтаційної роботи та доуніверситетської підготовки 

протягом року організував участь структурних підрозділів університету в 16 

«Ярмарках професій», які проводив Департамент освіти і науки Хмельницької 

обласної державної адміністрації. 

Про університет подано інформацію в інформаційно-рекламному 

довіднику «Випускник – 2017» підприємства «Окта-Інформ», у календарі 

«Абітурієнту 2017», який було розповсюджено по загальноосвітніх навчальних 

закладах Хмельницької області та України;  розроблено та здійснено друк 

«Довідника абітурієнта 2017» накладом 2000 примірників; виготовлено 3 банери 

з інформацією про університет, які розміщено на будівлях університету: на 

гуртожитку №5 (проспект Грушевського, 31), на мистецькому корпусі 

педагогічного факультету (вул. Гагаріна, 47) та на будівлі навпроти Ратуші (вул. 

Старобульварна, 16); розміщено інформацію про університет оновлено рекламні 

беклайти біля центрального корпусу університету (вул. Огієнка, 61). 

У звітному навчальному році: 

 21-23 квітня 2017 р. університет спільно з Департаментом гуманітарної 

політики Кам’янець-Подільської міської ради брав участь у відкритті 

туристичного сезону міста під гаслом «Кам’янець активний! Кам’янець 

спортивний!». У рамках спільних заходів, які організовували та в яких брали 

участь студенти і науково-педагогічні працівники універистету, було проведено: 

ІІ Кам’янець-Подільський медіа-форум, ранкова активність «Йога у Старому 

замку», яку проводила студентка університету Тетяна Будняк, відкритий 

чемпіонат області з легкоатлетичного метання на честь олімпійських чемпіонів 

Анатолія Бондарчука та Фаїни Мельник, круглий стіл у міській Ратуші на тему 

«Активний відпочинок як компонент здорового способу життя», всеукраїнський 

ТУРатлон «KANYON», всеукраїнський тенісний турнір «День гри», показова гра 

в американський футбол команди університету «Титани», фіксація рекорду 

України «Найбільша кількість людей, що стрибають на скакалках одночасно», 

масовий забіг «Кам’янець спортивний», велозаїзд «Кам’янець активний», 

напівмарафон «TWO FORTRESS – 2017» та ін.; 

 18-21 травня 2017 р. в рамках святкування Дня міста «Кам’янець – острів 

скарбів 2017» було виготовлено та розповсюджено рекламні листівки з 

інформацією про університет, факультети та спеціальності накладом 1000 штук. 

Профорієнтаційну роботу проведено у школах міст Кам’янець-

Подільський та Хмельницький; у школах Дунаєвецького, Кам’янець-

Подільського, Білогірського, Ярмолинецького, Шепетівського, Городоцького, 

Полонського, Красилівського, Новоушицького, Теофіпольського, 

Чемеровецького районів Хмельницької області; Хотинського та Кельменецького 

районів Чернівецької області; Чортківського та Борщівського районів 

Тернопільської області. 

Із метою раціональної організації та ефективного проведення 

профорієнтаційної роботи на факультетах були створені агітаційні групи, які 
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здійснювали роз’яснювальну роботу з актуальних питань вступної кампанії 

серед випускників шкіл, коледжів і технікумів.  

На кафедрі музичного мистецтва педагогічного факультету концертно-

агітаційна група провела 3 концертні виступи для школярів та їх батьків у 

загальноосвітніх навчальних закладах Кам’янця-Подільського (концерт, 

присвячений Т.Шевченкові; концерт оркестру народних інструментів; участь у 

звітному концерті дитячої хорової школи, керівник – Маринін І.Г.). Мартинюк 

Л.В., Аліксійчук О.С., Олійник В.Ф. зустрілися з обдарованою молоддю, з 

учасниками конкурсів та фестивалів, що відбулись у м. Кам’янці-Подільському, 

зокрема з учасниками конкурсу «Український міжнародний феєрверк», 

організатором якого є викладач національної музичної академії імені 

П.Чайковського композитор Яковчук О.М. 

На економічному факультеті 10 листопада 2016 р. було проведено V 

всеукраїнський економічний форум «Актуальні питання розвитку економіки в 

сучасних умовах», у якому взяли участь 24 учасники, серед яких – студенти 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Кам’янець-Подільського 

району Хмельницької області, Гусятинського району Тернопільської області та 

Хотинського району Чернівецької області. Доктор економічних наук, професор 

Ящишина І.В. упродовж навчального року керувала написанням наукової роботи 

учня Кам’янець-Подільського НВК №14 у складі СЗОШ I ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови та гімназії в рамках Малої академії наук України. 

Науково-педагогічні працівники факультету української філології та 

журналістики активно проводили нові профорієнтаційні форми роботи. 21 

вересня 2016 р. кафедра історії української літератури та компаративістики 

провела за участі доктора філологічних наук, професора НаУКМА В. Панченка 

науково-методичний семінар «Вивчення біографії письменника в школі», на 

який були запрошені старшокласники Кам’янець-Подільської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 5; 13 жовтня 2016 р. учні цієї школи були присутніми на зустрічі з 

письменницею Галиною Тарасюк; у конференц-залі університету було 

проведено круглий стіл, присвячений 110-й річниці від дня народження Івана 

Багряного,  на який були запрошені учні 10-11 класів Кам’янець-Подільської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 імені Т.Г. Шевченка. Після завершення круглого столу 

учні відвідали лабораторію етнології факультету. Упродовж навчального року на 

базі цієї лабораторії етнології загалом було організовано 5 навчально-

пізнавальних екскурсій, під час яких зі школярами провели профорієнтаційну 

роботу. 

Професори кафедри української мови Марчук Л.М. і Попович А.С. у 2016 

році були членами журі міського та районного етапів конкурсу наукових робіт з 

української мови та літератури учнів-членів Малої академії наук України і також 

проводили профорієнтаційну роботу.  

Викладачі кафедри журналістики Почапська О.І., Гжегожевська Т.О., 

Колупаєва О.М. організували й провели серію майстер-класів для шеф-

редакторів шкільних газет м. Кам’янця-Подільського, зокрема 19 жовтня 2016 р. 

під час проведення на базі університету «Ярмарку професій» викладачі навчали 

учнів композиції фотографії. 
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Активну профорієнтаційну роботу проводили деканат і кафедри 

історичного факультету: організовано тематичні дні – День політолога та День 

історика, участь у яких брали учні старших класів шкіл міста. Продовжилася 

співпраця з Малою академією наук України, членами журі міського та обласного 

етапів якого були: доценти Дубінський В.А., Білецька Т.В., Адамовський В.І., 

Сидорук С.А., Найчук А.В., старший викладач Юга О.А. Викладачі факультету 

були керівниками наукових робіт учнів міста (доцент Кобильник В.В., доцент 

Сидорук С.А.). У листопаді 2016 р. на історичному факультеті спільно з 

Кам’янець-Подільським міським управлінням освіти та науки проведено ІІ етап 

Всеукраїнської шкільної олімпіади з історії для учнів м. Кам’янця-Подільського. 

Учасниками олімпіади стали учні 8-11 класів, а також ліцею з посиленою 

військово-фізичною підготовкою, міського ліцею, міської гімназії та НВК 

“Славутинка” (загалом брало участь 74 учні). 13-17 березня 2017 р. на базі 

історичного факультету було проведено відбірково-тренувальні збори для учнів-

переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії з міст Славута, 

Шепетівка, Хмельницький та Кам’янець-Подільський Хмельницької області для 

підготовки та визначення персонального складу для участі в IV етапі учнівської 

олімпіади. Учні мали можливість відвідати заняття провідних науковців та 

викладачів факультету – професорів Баженова Л.В., Степанкова В.С., 

Завальнюка О.М. і Газіна В.В.; тренінг з актуальних проблем давньої історії 

України організував доцент Задорожнюк А.Б., історії середніх віків – старший 

викладач Юга О.А., нової історії зарубіжних країн – доцент Боровець І.І. Новим 

напрямом профорієнтаційної роботи стала активна співпраця з випускниками 

історичного факультету. У червні-липні 2017 р. керівний склад історичного 

факультету (доцент Дубінський В.А., професори Степанков В.С., Федьков О.М., 

Завальнюк О.М.) зустрічався з випускниками 1972 р., 1982 р., 1992 р., 1997 р. та 

2007 р., де також розглядались питання формування контингенту студентів 

факультету та університету. 

Факультет фізичної культури проводив профорієнтаційну роботу у два 

етапи: перший етап роботи відбувся восени 2016 р., під час якого було 

представлено університет та факультет під час проведення агітації на підготовчі 

курси; другий етап відбувався в школах у зимово-весняний період 2017 р. у 

формах змагань, атестацій, суддівських семінарів, науково-дослідних 

конференцій, на кафедрах створено наукові гуртки для студентів та учнів 

старших класів з виконання науково-дослідних робіт та ін. Викладачі факультету 

неодноразово виїжджали на зустрічі з колективами вчителів та учнів навчальних 

закладів у центральні та північні райони Хмельницької, Тернопільської та 

Чернівецької областей. Найвіддаленішу поїздку було здійснено до 

Костопільського обласного ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів фізичної культури і 

спорту Рівненської області, де проведено зустріч з випускниками цього закладу 

та їхніми тренерами щодо подальшої співпраці навчальних закладів. Постійну 

роботу серед талановитої спортивної молоді проводять викладачі-тренери 

факультету під час всеукраїнських спортивних змагань. 

На фізико-математичному факультеті в рамках профорієнтаційної роботи 

з учнями старших класів м. Кам’янця-Подільського організовано роботу «Школи 
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молодого фізика», «Школи молодого математика» та «Школи молодого 

програміста». Проведено анкетування серед учнів з метою виявлення 

потенційних вступників на факультет, створено базу даних випускників шкіл, 

завдяки якій відбувалося пряме інформування учнів про особливості вступної 

кампанії, заходи на факультеті та університеті тощо. Працівники факультету 

брали участь в організації та проведенні «Ярмарку професій», днів відкритих 

дверей. Восени 2016 р. доценти Беркещук М.В., Поведа Т.П. та Пташнік Л.І. 

представляли університет на «Ярмарку професій» у м. Чемерівці; факультет 

відвідали учні місцевої спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

«Славутинка», які взяли участь у майстер-класі з фізики, який проводив 

Беркещук М.В. Також на факультеті здійснювалася підготовка до предметних 

олімпіад з фізики, математики та інформатики для учнів старших класів шкіл м. 

Кам’янця-Подільського. У рамках співпраці з управліннями освіти і науки 

райдержадміністрацій Хмельницької області доценти Криськов Ц.А., Кріль С.О., 

Беркещук М.В., Сморжевський Ю.Л., Ніколаєв О.М., Зеленський О.В., старші 

викладачі Андруховський А.Б., Іванюк В.А, Понеділок В.В. були науковими 

керівниками та членами журі конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів 

Малої академії наук України. 

Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології другий рік 

поспіль організовує роботу «Школи молодого психолога» під керівництвом 

доцента Славіної Н.С.; доцент Матвєєва М.П. спільно зі студентами 4 курсу 

провела профорієнтаційні тренінги з учнями 11 класів міських шкіл (ЗОШ №10, 

НВК №17, ЗОШ №7, ліцей); доцент Дмітрієва О.І. провела  профорієнтаційну 

роботу на курсах підвищення кваліфікації вчителів індивідуального навчання у 

м. Кам’янці-Подільському, у Балинській ЗОШ І-ІІІ Дунаєвецького району 

Хмельницької області, у Львівському медичному коледжі.  

20 травня 2017 року в рамках святкування Дня міста «Кам’янець – острів 

скарбів 2017» колектив кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи разом 

зі студентами взяв участь у загальноуніверситетському профорієнтаційному 

заході, на якому були представлені різні форми роботи в умовах вуличного 

простору: ігротека для дітей, вуличний соціальний театр, консультації з надання 

соціальних послуг та соціальної допомоги, розповсюдження інформаційних 

профорієнтаційних буклетів. 

Науково-педагогічні працівники факультету іноземної філології теж 

провели важливу профорієнтаційну роботу: 

- у жовтні 2016 р. було організовано майстер-клас з практики усного та 

писемного мовлення «Fulen Sie sich wie zu Hause» та презентацію технології 

кооперативного навчання за підручником «Menschen» видавництва Hueber для 

випускників та вчителів шкіл міста; 

- забезпечено членство провідних викладачів предметних кафедр у складі 

журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних філологів, керівництво науковими 

роботами учнів ЗНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, участь у роботі журі із захисту 

науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України; 

- проведено відкрите заняття для учнів шкіл міста «Подорож у світ 

професій. Універсальна мова музики», профорієнтаційний захід «Галактика 
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поезії», здійснює діяльність театральна студія (художній керівник – Дворницька 

Н.І.); 

- організовано концертні виступи із залученням учнів випускних класів 

шкіл міста та району на День студента та Різдвяні свята. 

На природничому факультеті науково-педагогічні працівники провели такі 

фахові профорієнтаційні заходи: 

- студенти природничого факультету під керівництвом Тарасенка М.О. 

разом з учнями міських шкіл 01 жовтня 2016 р. взяли участь в акції «Міжнародні 

дні спостережень за міграцією птахів» (Euro BirdWatch 2016); 

- у березні-квітні 2017 р. працювали «Школа молодого біолога», «Школа 

молодого географа» та «Школа молодого еколога», заняття у яких відвідали 

більше 100 учнів міських та районних шкіл (ЗОШ І-ІІІ ст. №6, ЗОШ І-ІІІ ст. №7, 

НВК №8, ЗОШ І-ІІІ ст. №12, школа-ліцей №18, ліцей з посиленою військово-

фізичною підготовкою, школа для слабозорих, Панівецька ЗОШ І-ІІ ст., 

Шатавський НВК); 

- викладачі факультету брали участь в організації та проведенні 

всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України: Любінська Л.Г. – 

голова ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології для учнів; Мисько В.З. – 

керівник наукової роботи МАН; Касіяник І.П., Чернюк Г.В., Лісовський А.С., 

Матвійчук Б.В., Придеткевич С.С., Гарбар В.В. – підготовка учнів до III туру 

учнівських олімпіад з географії та до II етапу конкурсних робіт МАН; 

- 23 листопада 2016 р. на базі ЗОШ №7 І-ІІІ ступенів за участі викладачів 

факультету проведено V зліт міського осередку Всеукраїнської дитячої спілки 

«Екологічна варта» під гаслом «Станьмо на варті власного майбутнього»; 

- у січні 2017 р. на факультеті готували до участі в олімпіаді з біології учнів 

9-11 класів м. Кам’янця-Подільського, смт Дунаївці, смт Стара Ушиця; 

- у січні 2017 р. команда туристів Кам'янець-Подільського міського 

осередку федерації спортивного туризму України, яка складається зі студентів 

та випускників природничого факультету, виборола І місце зі спелеологічного 

туризму першої категорії складності по печерах Вертеба, Млинки та Угринь на 

змаганнях з туристичних спортивних походів 2015-2016 р. серед учнівської та 

студентської молоді Хмельницької області; 

- студенти факультету створили міський відокремлений підрозділ 

Національного екологічного центру України (НЕЦУ) «Зелені Товтри» та 

активно співпрацюють із закладами освіти (http://ecology-world.at.ua/).  

Профорієнтаційна робота була забезпечена інформаційними матеріалами, 

розробленими Приймальною комісією, факультетами університету і відділом 

профорієнтаційної роботи та доуніверситетської підготовки.  

Дні відкритих дверей були проведені: 10 грудня 2016 р., 17 грудня 2016 р., 

21 січня 2017 р., 28 січня 2017 р., 04 лютого 2017 р., 11 лютого 2017 р., 18 лютого 

2017 р. 

Інформація про проведення всіх профорієнтаційних заходів 

оприлюднювалася в газеті «Студентський меридіан», на веб-сайті університету. 

http://ecology-world.at.ua/
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У період шкільних канікул з жовтня 2016 р. по квітень 2017 р. в 

університеті діяли курси з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади 

громадян України як поєднання денної та заочної форм навчання. На них 

навчалося 28 слухачів. Університет отримав 24 100 грн. за надані освітні послуги. 

Заняття проводилися з таких навчальних предметів: «Історія України», 

«Українська мова», «Українська література», «Англійська мова», «Математика», 

«Біологія», що є конкурсними при вступі до університету. Навчальний процес 

забезпечували висококваліфіковані науково-педагогічні працівники 

університету: доценти Атаманчук В.П., Починок Л.І., Стецюк В.Б., 

Сморжевський Ю.Л., Кріль С.О., Сорич Н.М.; старші викладачі Джурбій Т.О., 

Колодій В.А.; викладачі Свідрук О.О., Кужель О.М. та ін. 

Навчальний процес відбувався відповідно до навчальних планів та 

навчальних програм, розроблених на основі затверджених програм для 

проведення ЗНО в 2017 р. 

Відділ профорієнтаційної роботи та доуніверситетської підготовки вперше 

провів Всеукраїнську олімпіаду для професійної орієнтації вступників на основі 

повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком 

спеціальностей Правил прийому до університету 2017 р. Захід проводився у 2 

тури за дистанційною та очною формами. Перший тур проведено з 04 березня по 

31 березня 2017 р. в дистанційній формі, для участі в ньому зареєструвалися 15 

учасників (географія – 3; математика – 2; біологія – 2; історія України – 4; 

українська мова і література – 4). Другий тур проведено 20 травня 2017 р. в очній 

формі для 9 учасників, що набрали не менше 75% балів у першому турі (історія 

України – 3; географія – 2; математика – 1; біологія – 2; українська мова і 

література – 1).  

Сертифікати отримали 4 особи, з них 2 особи вступили на навчання до 

університету (географія – 2; математика – 1; біологія – 1). Їм було нараховано 

додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного 

предмета при розрахунку конкурсного бала в університеті в обсязі від 1 до 20 

балів. 

Такий новий напрям роботи з обдарованою молоддю передбачає позитивні 

перспективи для розвитку університету, дозволяє залучити до навчання 

найкращих випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, активізувати 

співпрацю з Малою академією наук України, створює передумови для 

формування інноваційних форм профорієнтаційної роботи факультетів та 

кафедр. 

Підтвердженням результативної профорієнтаційної роботи стане 

збільшення чисельності слухачів підготовчих курсів університету (у 2017 р. 

навчалося 28 осіб, у 2016 р. – 52 особи (зниження на 42,6%); до університету в 

2017 р. було зараховано 21 із 28 слухачів, а попереднього навчального року було 

зараховано 34 слухачі). 

Вступники не виявили бажання скористатися послугами 

короткотермінових курсів для підготовки до творчих конкурсів при вступі до 

університету у 2017 р. Причини цього такі: в Умовах прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів України в 2017 р. та в Правилах прийому до 



24 

 

університету у 2017 р. було відсутнє право першочергового зарахування 

вступника при наявності свідоцтва про закінчення навчання на підготовчих 

курсах; ускладнений проїзд школярів, що мешкають у сільській місцевості та ін. 

Для активізації профорієнтаційної діяльності необхідно: 

- залучати студентів до проведення профорієнтаційної роботи за місцем їх 

постійного проживання; 

- мотивувати студентів до профорієнтаційної роботи під час виробничих та 

переддипломних практик;  

 - створити нові та оновити існуючі відеоматеріали про університет, 

факультети, кафедри і поширювати їх через соціальні мережі, активно 

популяризувати їх в Інтернеті з використанням професійних підходів до 

створення й підтримки відповідних сайтів університету та структурних 

підрозділів; 

- покращити співпрацю факультетів з роботодавцями; 

- відновити практику виїзних міні-концертних колективів університету; 

- використовувати нетрадиційні методи і підходи зі сфери маркетингу, 

рекламних комунікацій, паблік рилейшнз, які раніше не були властивими 

освітній галузі; 

- налагодити співпрацю з батьківськими комітетами шкіл міста та регіону 

для проведення профорієнтації; 

- розширити спектр освітніх послуг підготовчих курсів університету; 

- оновити рекламну продукцію (буклети, календарі, флаєри та ін.).  

Звертаємо увагу всіх працівників університету на необхідності  посилення 

профорієнтаційної роботи. Деканам факультетів та завідувачам кафедр 

пропонуємо обговорити питання оптимізації профорієнтаційної роботи та 

налагодження співпраці з роботодавцями (стейкхолдерами) на засіданнях вчених 

рад факультетів та кафедр. Ці питання обов’язково будуть предметом розгляду 

на засіданнях ректорату університету. 

 

ІІ. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УНІВЕРСИТЕТУ 

2.1. Кадрове забезпечення освітнього процесу 

Університет здійснював освітній процес згідно з кадровими вимогами 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. Станом на 

30 червня 2017 р. в університеті працювало 939 осіб (на 20 осіб менше порівняно 

з показником станом на 30 червня 2016 р.), з них за основним місцем роботи – 

848 працівників, а саме: 

- 434 штатні науково-педагогічні працівники; 

- 151 працівник навчально-допоміжного персоналу; 

- 263 працівники адміністративно-господарського персоналу. 
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Діаграма 11 

Кількість працівників університету в 2015-2016 н.р. та в 2016-2017 н.р. 

 
Якість освітнього процесу в університеті у 2016-2017 н.р. забезпечував 

загалом 491 науково-педагогічний працівник (434 штатні працівники та 57 

працівників за сумісництвом), з них: 

- 48 докторів наук, професорів (10%); 

- 318 кандидатів наук, доцентів (64,7%); 

- 127 викладачів без наукових ступенів та вчених звань (25,3%). 

Загальний показник задіяних в освітньому процесі 2016-2017 н.р. науково-

педагогічних працівників з науковими ступенями, вченими званнями складає 

74,5% (у 2015-2016 н.р. – 72,6%). 

Порівняно з попереднім навчальним роком спостерігаємо позитивну 

динаміку показників якісного складу працівників з науковим ступенем, вченим 

званням та зменшення показника задіяних в освітньому процесі викладачів без 

наукових ступенів, вчених звань. 
 

Діаграма 12 

Показники кадрового забезпечення освітнього процесу в університеті 

в 2015-2016 н.р. та в 2016-2017 н.р. 
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У 2016-2017 н.р. освітній процес в університеті забезпечували 434 штатні 

науково-педагогічні працівники, з них: 

- 36 докторів наук, професорів (8,3%); 

- 303 кандидати наук, доценти (69,8%); 

- 95 викладачів без наукових ступенів та вчених звань (21,9%). 

Показник задіяних в освітньому процесі 2016-2017 н.р. штатних науково-

педагогічних працівників з науковими ступенями, вченими званнями складає 

339 осіб (78,1%). У 2015-2016 н.р. цей показник – 328 осіб (74%). Порівняно з 

попередніми навчальними роками спостерігаємо позитивну динаміку якісних 

показників задіяних в освітньому процесі викладачів з науковими ступенями, 

вченими званнями.  

 
Діаграма 13 

Динаміка показників штатних викладачів з науковими ступенями,  

вченими званнями 

 
Аналізуючи показники якісного складу штатних науково-педагогічних 

працівників університету, необхідно відзначити його позитивну динаміку. 
 

 

Таблиця 2 
Динаміка покращення якісного складу штатних науково-педагогічних 

працівників за 2015-2017 рр. 

Науковий ступінь / вчене звання 2015 2016 2017 

Докторів наук, професорів 33 34 36 

Кандидатів наук, доцентів 295 298 303 

Разом: 328 332 339 

 

Аналіз якісних показників кадрового забезпечення освітнього процесу на 

факультетах університету виявив такий розподіл штатних науково-педагогічних 

працівників у 2016-2017 н.р.:  
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Таблиця 3 

Кількісні та якісні показники штатного кадрового забезпечення освітнього процесу на 

факультетах університету в 2016-2017 н.р. 
№ з\п Факультет Кількість 

докторів 

наук, 

професорів 

Кількість 

кандидатів 

наук, 

доцентів 

Загальна 

кількість 

науково-

педагогічних 

працівників з 

науковими 

ступенями, 

вченими 

званнями / % 

Кількість 

викладачів 

без наукових 

ступенів, 

вчених звань 

Загальна 

кількість 

науково-

педагогічних 

працівників 

1. Корекційної та 

соціальної 

педагогіки і 

психології 

3 50 53 (95 %) 3 56 

2. Історичний  9 35 44 (94 %) 3 47 

3. Української 

філології та 

журналістики 

3 27 30 (94 %) 2 32 

4. Економічний 5 18 23 (92 %) 2 25 

5. Фізико-

математичний  

6 27 33 (79 %) 9 42 

6. Педагогічний 5 48 53 (77 %) 16 69 

7. Іноземної 

філології  

2 40 42 (71 %) 17 59 

8. Фізичної 

культури 

1 28 29 (62 %) 18 47 

9. Природничий 2 30 32 (56 %) 25 57 

Разом 36 303 339 (78 %) 95 434 

 

Найвищі якісні показники кадрового забезпечення штатними працівниками 

освітнього процесу в університеті у 2016-2017 н.р. на факультеті корекційної та 

соціальної педагогіки і психології – 95%, на історичному факультеті та 

факультеті української філології та журналістики – 94%. Найнижчі показники 

зафіксовано на природничому факультеті – 56%. 

Станом на 30 червня 2017 р. освітній процес в університеті забезпечували 

40 кафедр, з яких 22 кафедри очолювали штатні доктори наук, професори та 2 

кафедри очолювали доктори наук, професори на умовах погодинної оплати 

праці, загалом 60% від загальної кількості. 

Серед штатних науково-педагогічних працівників університету працювали 

на постійній основі: 

- 2 лауреати Державної премії України у галузі науки і техніки; 

- 4 академіки галузевих Академій наук; 

- 3 члени-кореспонденти галузевих Академій наук; 

- 3 академіки Академії наук вищої освіти України; 

- 8 заслужених працівників освіти України; 

- 1 заслужений працівник культури України; 

- 2 заслужені діячі науки і техніки України; 

- 3 заслужені працівники фізичної культури і спорту України; 

- 7 заслужених тренерів України; 

- 1 заслужений художник України; 
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- 1 заслужений майстер народної творчості України. 

Окремо необхідно зазначити, що для підвищення якості освітнього 

процесу факультети університету налагодили співпрацю з провідними 

науковцями України відповідних галузей знань, які працювали на умовах 

зовнішнього сумісництва або погодинної оплати праці: Смолій В.А. (директор 

Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор, 

академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної 

премії України в галузі науки і техніки); Лисенко О.Є. (завідувач відділу історії 

України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України, 

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України); Лозовий 

В.С., (доктор історичних наук, професор); Лісенчук Г.А. (доктор наук з фізичного 

виховання та спорту, професор, заслужений тренер України з футболу, 

заслужений працівник фізичної культури та спорту України); Кушнерик В.І., 

(доктор філологічних наук, професор); Яхонтова Т.В., (доктор філологічних 

наук, доцент); Назарук М.М., (доктор географічних наук, професор); Супрович 

Т.М., (доктор сільськогосподарських наук, професор); Михальчук Н.О., (доктор 

психологічних наук, професор); Ващенко І.В., (октор психологічних наук, 

професор); Павелків Р.В., (доктор психологічних наук, професор). 

Упродовж минулого навчального року вчена рада університету 

забезпечувала відповідність кадрового забезпечення освітнього процесу 

Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері освіти, формування 

кадрового складу кафедр університету. Рішенням вченої ради було затверджено 

оновлений Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних 

посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка (29 червня 2017 р., протокол №8).  

На засіданні вченої ради розглядали питання стану навчально-

методичного, інформаційного та кадрового забезпечення процесу підготовки 

фахівців кафедр університету, зокрема на кафедрі образотворчого і декоративно-

прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва й кафедрі музичного 

мистецтва у контексті вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 

грудня 2015 р. № 1187 (01 грудня 2016 р., протокол №15). 

Рішенням вченої ради було присвоєно звання «Почесний професор 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» 

завідувачу кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктору фізико-

математичних наук, професору, академіку НАН України Перестюку М.О. (04 

квітня 2017 р., протокол №4), завідувачу відділу історії України Другої світової 

війни Інституту історії України НАН України, доктору історичних наук, 

професору Лисенку О.Є. (27 вересня 2016 р., протокол №13), професору, 

завідувачеві кафедри українознавчих студій Торонтського університету, 

президенту Карпаторусинського науково-дослідного центру Сполучених Штатів 

Америки, дійсному члену академії наук Королівського товариства Канади 

Павлу-Робертові Магочію (20 вересня 2016 р., протокол №12). 
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Обрання науково-педагогічних працівників на вакантні посади кафедр 

університету відбувалося протягом 2016-2017 н.р. на засіданнях вченої ради 

університету (30 серпня 2016 р., протокол №10; 28 грудня 2016 р., протокол №16; 

29 червня 2017 р., протокол №8). Упродовж звітного періоду кадрових змін щодо 

призначення на посади проректорів не було. 

Важливою є характеристика професорсько-викладацького складу 

університету за віком. У 2016-2017 навчальному році середній вік складав: 

- професорів  61 рік;  

- доцентів  46 років.  

Середній вік науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 

вченими званнями – 47 років, а викладачів без наукових ступенів і вчених звань 

 40 років. Середній вік науково-педагогічних працівників університету – 44 

роки. 

Пріоритетними завданнями кадрової політики університету є сприяння 

підготовці кадрів вищої кваліфікації, підтримка талановитої молоді, 

забезпечення оптимальних вікових пропорцій між досвідченими і молодими 

викладачами та науковцями, розширення спектра наукових спеціальностей 

аспірантури та докторантури, збільшення кількості спеціалізованих вчених рад 

із захисту кандидатських і докторських дисертацій. 

2.2. Підготовка кадрів вищої кваліфікації. Результативність аспірантури, 

докторантури 

Упродовж 2016-2017 н.р. особливий пріоритет мала робота щодо 

формування якісного складу науково-педагогічних працівників і наукових кадрів 

в аспірантурі та докторантурі університету, яка здійснювалася відповідно до 

Переліку галузей знань і спеціальностей, затвердженого постановами Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. 

№266 та «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 р. №266» від 01 лютого 2017 р. №53 за 11 спеціальностями 6 галузей 

наук на 17 кафедрах 9 факультетів.  

На підставі рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 

(протокол № 10/2 від 02 липня 2016 р.) та відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 04 липня 2016 р. №771 в університеті розширено провадження 

освітньої діяльності, зокрема ліцензовано освітню діяльність у сфері вищої освіти на 

третьому (освітньо-науковому) рівні за 9 спеціальностями відповідно до постанов 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 

29 квітня 2015 р. №266 та «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 р. №266» від 01 лютого 2017 р. №53. 
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Таблиця 4 

Перелік спеціальностей з підготовки доктора філософії  

№ 

з/п Галузь знань Спеціальність 

1.  01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки 
2.  01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта 
3.  01 Освіта/Педагогіка 016 Спеціальна освіта 
4.  03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 
5.  03 Гуманітарні науки 035 Філологія 
6.  05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 
7.  05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія 
8.  09 Біологія 091 Біологія 
9.  11 Математика та статистика  111 Математика 

 

Керівництво аспірантами та докторантами здійснювали 21 доктор наук і 29 

кандидатів наук, які є штатними працівниками університету, та 9 докторів наук 

з інших вищих навчальних закладів та наукових установ України. 
Таблиця 5 

Кількість аспірантів університету за спеціальностями 
№ з\п Спеціальність Кількість  

1. 011 Науки про освіту 2 

2. 016 Спеціальна освіта 1 
3. 032 Історія та археологія 4 
4. 035 Філологія 1 
5. 051 Економіка 2 
6. 091 Біологія 1 
7. 01.01.02 Диференціальні рівняння 1 
8. 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи 1 
9. 03.00.05 Ботаніка 4 
10. 07.00.01 Історія України 13 
11. 07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни 

3 
12. 10.01.01 Українська література 3 
13. 10.01.05 Порівняльне літературознавство 1 
14. 10.02.01 Українська мова 4 
15. 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки 9 
16. 13.00.02 Теорія та методика навчання (фізика) 4 
17. 13.00.03 Корекційна педагогіка 9 
18. 19.00.01 Загальна психологія, історія психології 2 

Разом: 65 

 

В аспірантурі університету у 2016-2017 н.р. навчалося 65 аспірантів (27 – 

за денною формою і 38 – за заочною формою навчання), у докторантурі – 5 осіб. 
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Таблиця 6 

Кількість докторантів університету за спеціальностями 
№ 

з\п 

Спеціальність Кількість 

1. 032 Історія та археологія 1 
2. 035 Філологія 1 
3. 07.00.01 Історія України 1 
4. 10.01.05 Порівняльне літературознавство 1 
5. 13.00.02 Теорія та методика навчання (фізика) 1 

Разом: 5 

 

У 2016 р. університет виконав державне замовлення щодо прийому: 

- до аспірантури за рахунок державного бюджету денної форми навчання (4 

особи); 

- до аспірантури за рахунок коштів фізичних осіб з відривом від 

виробництва (5 осіб);  

- до аспірантури за рахунок коштів фізичних осіб без відриву від 

виробництва (3 особи); 

- до докторантури за рахунок державного бюджету (2 особи). 
Діаграма 14 

Динаміка кількості аспірантів і докторантів університету 

 

 
В аспірантурі провідних вишів України навчаються 4 науково-педагогічні 

працівники університету (2 – за денною формою, 2 – за заочною). У докторантурі 

інших вишів, наукових установ НАПН України перебуває 2 науково-педагогічні 

працівники університету (у виші – 1, у науковій установі НАПН України – 1). 

Підготовці висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів 

сприяє робота створеної вперше в університеті спеціалізованої вченої ради 

Д71.053.01 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій 

на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук зі 

спеціальності 07.00.01 «Історія України» строком на три роки (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2016 р. №1604). Упродовж 

2016-2017 н.р. відбулися захисти 6 дисертацій. 
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Спостерігаємо позитивну динаміку показників ефективності роботи 

аспірантури: у 2014 р. цей показник – 34,4%, у 2015 р. – 34,6%, у 2016 р. – 35% 

(у 2016 р. закінчили навчання 20 аспірантів, у тому числі із захистом дисертацій 

– 7 осіб). 

У 2016-2017 н.р. докторанти, аспіранти та викладачі (випускники 

докторантури, аспірантури і здобувачі наукових ступенів) захистили 4 

докторські дисертації (Ніколаєв О.М., Матвейчук Л.О., Рарицький О.А., 

Бахмат Н.В.) і 23 кандидатські дисертації, з них 4 докторські та 11 кандидатських 

дисертацій захистили штатні науково-педагогічні працівники університету. 
Діаграма 15 

Динаміка захищених кандидатських і докторських дисертацій аспірантами, 

докторантами та викладачами (випускниками аспірантури, докторантури і 

здобувачами наукових ступенів) 
 

 
В умовах імплементації Закону України «Про вищу освіту» та відповідно 

до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. №261, 

потребують особливої уваги такі завдання: 

 забезпечити належний рівень організації освітнього процесу за 

відповідними освітньо-науковими програмами та навчальними планами; 

 затвердити індивідуальні навчальні плани, індивідуальні плани наукової 

роботи аспірантів та докторантів, забезпечити належний контроль за своєчасним 

їх виконанням; 

 провести моніторинг результативності наукового керівництва та 

консультування аспірантів, докторантів. 
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2.3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

університету 

Упродовж 2016-2017 н.р. поза увагою ректорату не залишалися питання 

вдосконалення професійної підготовки науково-педагогічних працівників 

університету стажування або навчання на курсах підвищення кваліфікації.  

Серед наукових установ і вищих навчальних закладів України, з якими 

університет уклав двосторонні угоди про підвищення кваліфікації, необхідно 

виокремити: Інститут історії України НАН України, Інститут педагогіки НАПН 

України, Інститут математики НАН України, Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана Франка, Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника, Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка, Хмельницький національний університет, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та ін. 

Загалом за звітний період 101 науково-педагогічний працівник 

удосконалив свою професійну підготовку, з них: 96 (95,0%) науково-

педагогічних працівників університету підвищили кваліфікацію шляхом 

стажування (89  за заочною формою, 7 – за денною формою), 5 (5,0%) – шляхом 

навчання на курсах підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

(за денною формою). 

Упродовж звітного періоду 16 науково-педагогічних працівників 

університету направлено на шестимісячне науково-педагогічне стажування до 

провідних вишів України, з них 11 науково-педагогічних працівників його вже 

його пройшли. На базі університету стажувалися 130 науково-педагогічних 

працівників педагогічних ВНЗ України, підвищили свою кваліфікацію 1403 

педагогічні працівники та керівники закладів освіти. 

Черговий раз звертаємо увагу на те, що з 1 вересня 2017 р. набувають 

чинності нові кадрові вимоги у сфері вищої освіти. Необхідно продовжити 

роботу з розробки та удосконалення заходів кадрової політики університету 

щодо виконання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 

грудня 2015 р. №1187. 

 

ІІІ. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ 

3.1. Організація освітнього процесу 

У 2016-2017 н.р. університет здійснював підготовку фахівців відповідно до 

Ліцензії Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2016 р. та Акту 

узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) 

бакалавра, спеціаліста, магістра, наказів Міністерства освіти і науки України від 

25 листопада 2016 р. №1499-л, від 27 січня 2017 р. №13-л, від 19 грудня 2016 р. 



34 

 

№1565, від 07 квітня 2017 р. №70-л, від 18 квітня 2017 р. №79-л та ліцензованого 

обсягу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

за денною та заочною формами навчання відповідно до навчальних планів 

підготовки фахівців із 33 спеціальностей за Переліком галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. 

№266 (із змінами), і 28 напрямів підготовки за Переліком напрямів, за якими 

здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 13 грудня 2006 р. №1719 (із змінами), освітнього ступеня 

«бакалавр» денної форми навчання та відповідно 17 спеціальностей і 18 напрямів 

підготовки заочної, 16 спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст» денної форми навчання та 13 – заочної і 30 спеціальностей за 

Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2015 р. №266 (із змінами), та 14 спеціальностей освітнього ступеня 

«магістр» денної форми навчання й 19 – заочної. Окрім того, забезпечувалися 

перепідготовка спеціалістів із 9 спеціальностей, військова підготовка студентів 

вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу, 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти 

й підготовка до вступу до вищих навчальних закладів громадян України. 

Загалом за всіма напрямами підготовки та спеціальностями університету в 

минулому навчальному році вищу освіту здобувало 5818 осіб. 
Таблиця 7 

Контингент студентів університету у 2016-2017 н.р. (станом на 01.10.2016 р.) 
№ 

з/п 

 

Форма навчання 

Контингент студентів 

за рахунок коштів державного 

бюджету 

за рахунок коштів фізичних 

або юридичних осіб 

1. Денна форма навчання 2638 907 

2. Заочна форма навчання 650 1083 

Разом: 3288 1990 

Перепідготовка спеціалістів - 540 

Разом: 5818 

 

Організація освітнього процесу здійснювалася відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту», нормативних документів Міністерства освіти і 

науки України, Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-

Подільському національному університеті імені Івана Огієнка та інших 

нормативних документів університету. 

Важливі питання організації освітнього процесу в університеті, 

планування навчального навантаження були предметом обговорення на 

засіданнях вченої ради університету, ректорату, зокрема: «Затвердження 

навчальних планів курсів з вивчення іноземних мов (англійської, німецької, 

польської) Лінгвістичного центру на 2016-2017 навчальний рік» на засіданні 

вченої ради університету 30 серпня 2016 р. (протокол №10); «Аналіз результатів 

літньої екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року, атестації студентів у 
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2016 році та основні завдання з удосконалення організації освітнього процесу й 

підвищення якості підготовки фахівців в університеті на 2016-2017 навчальний 

рік» на засіданні вченої ради університету 27 вересня 2016 р. (протокол №13); 

«Результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з 

дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів та спеціальностей 

університету» на засіданні вченої ради університету 01 грудня 2016 р. (протокол 

№15); «Затвердження Концепції навчання іноземних мов у Кам’янець-

Подільському національному університеті імені Івана Огієнка та шляхи її 

реалізації», «Організація всіх видів практики студентів напряму підготовки 

6.030104 Політологія галузі знань 0301 Соціально-політичні науки, 

спеціальності 8.03010401 Політологія галузі знань 0301 Соціально-політичні 

науки та завдання щодо підвищення ефективності практичної підготовки 

майбутніх фахівців», «Стан забезпечення освітнього процесу на фізико-

математичному факультеті сучасним лабораторним обладнанням та заходи щодо 

його поліпшення як важливої складової підвищення якості фундаментальної, 

професійної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти» на засіданні 

вченої ради університету 28 грудня 2016 р. (протокол №16); «Затвердження 

Порядку формування рейтингу успішності студентів Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка для призначення і виплати 

академічних стипендій на ІІ семестр 2016-2017 навчального року» на засіданні 

вченої ради університету 26 січня 2017 р. (протокол №1); «Затвердження 

Переліку навчальних дисциплін вільного вибору студентів університету на 2016-

2017 навчальний рік» на засіданні вченої ради університету 28 лютого 2017 р. 

(протокол №3); «Обговорення та затвердження Положення про систему 

забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка», «Стан формування навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників університету на 2017-2018 навчальний рік» на 

засіданні вченої ради університету 30 травня 2017 р. (протокол №6). 

Планування освітнього процесу здійснювалося відповідно до навчальних і 

робочих навчальних планів підготовки фахівців напрямів та спеціальностей 

університету.  

На засіданнях вченої ради університету періодично відбувається 

обговорення та затвердження освітніх програм, нових навчальних планів і змін 

до чинних навчальних планів підготовки фахівців напрямів/ спеціальностей 

університету – 27 квітня 2017 р. (протокол №5), 30 травня 2017 р. (протокол №6). 

Процес формування робочих навчальних планів уповільнився через: 

створення нових навчальних планів для студентів І курсу освітніх ступенів 

«бакалавр» і «магістр»; неврахування працівниками деканатів у формуванні 

робочих навчальних планів наказів про зміни до навчальних планів, що призвело 

до неодноразових їх перевірок структурними підрозділами навчально-

методичного центру; зволікання з плануванням на кафедрах факультетів. 

Необхідно припинити практику формування та затвердження навчальних планів 

у квітні-травні поточного навчального року, а завершувати цю роботу до початку 

ІІ семестру, що допоможе стабілізувати процес формування робочих навчальних 

планів та навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедр 
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університету. Наголошуємо, що науково-педагогічні працівники кафедр 

університету повинні до відпустки ознайомитися зі своїм навчальним 

навантаженням на наступний навчальний рік. Це забезпечуватиме належну 

підготовку ними необхідних навчально-методичних матеріалів для якісної 

організації освітнього процесу з визначених їм навчальних дисциплін. 

Для реалізації Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти в Кам`янець-Подільському національному університеті імені Івана 

Огієнка необхідно: 

- науково-методичним радам факультетів здійснювати періодичний 

моніторинг удосконалення освітніх програм, забезпечення їх відповідності 

цілям, очікуванням та потребам стейкхолдерів (учасників освітнього процесу, 

роботодавців та ін.) і суспільства, оцінювати рівень участі роботодавців у їх 

розробці та внесенні змін, рівень задоволеності освітніми послугами здобувачів 

вищої освіти (випускників); 

- за відсутності затверджених у встановленому порядку стандартів вищої 

освіти структурним підрозділам університету розробити тимчасові стандарти 

вищої освіти і затвердити їх рішенням вченої ради університету; 

- забезпечити відповідність розроблених освітніх програм рівню 

кваліфікації, що буде присвоєна на основі національного законодавства і 

прийнятих рамок кваліфікацій (європейських, національної, галузевих); 

- кафедрам університету забезпечити розробку освітніх програм для 

кожної спеціалізації як окремої індивідуальної композиції навчальних 

дисциплін, методів, результатів навчання, які в сукупності забезпечують як 

нормативні, так і додаткові результати навчання та компетентності випускника 

освітньої програми; 

- кафедрам університету розробити/удосконалити для кожного освітнього 

ступеня структурно-логічну схему підготовки як складової галузевого стандарту 

вищої освіти згідно з кваліфікаційними вимогами до професій (посад) фахівців 

певного рівня та галузевими стандартами вищої освіти і сформувати наукове та 

методичне обґрунтування процесу реалізації освітньої (освітньо-

професійної/освітньо-наукової) програми, її нормативної та варіативної 

(вибіркової) частин; 

- навчально-методичному відділу вдосконалити процес розробки 

навчальних планів із врахуванням рекомендацій європейських освітніх і 

наукових установ, досвід запровадження Національної рамки кваліфікацій для 

вищої освіти та європейських рамок кваліфікацій. 

Освітній процес упродовж навчального року відбувався відповідно до 

графіків освітнього процесу та розкладів навчальних занять студентів. Особлива 

увага зверталася на уникнення перевантаження студентів та забезпечення 

ритмічності освітнього процесу, однак зафіксовано випадки нерівномірного 

навантаження студентів, наприклад, упродовж ІІ-го семестру на початку 

навантаження студентів ОС «бакалавр» факультету іноземної філології складало 

30 навчальних годин, а в кінці – 12-14 годин. Звертаю увагу деканів факультетів, 

навчального відділу на посилення контролю за дотриманням графіків освітнього 

процесу і виконання розкладів навчальних занять студентів. 
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Упродовж 2016-2017 н.р. в університеті продовжилася робота зі 

впровадження автоматизованої системи управління «Вищий навчальний заклад» 

(далі – АСУ «ВНЗ»). Це питання обговорювалося на засіданні вченої ради 

університету 03 листопада 2016 р. (протокол №14). Вчена рада в своїй ухвалі 

чітко визначила заходи підвищення ефективності впровадження системи та 

терміни їх виконання. Центр інформаційних технологій університету 

зобов’язувався організовувати роботу структурних підрозділів університету, але 

на сьогодні АСУ «ВНЗ» не виконує свої завдання. Робота з удосконалення цієї 

системи управління потребує продовження в наступному навчальному році, а 

саме: 

- підтримувати в актуальному стані інформацію довідників АСУ «ВНЗ»; 

- оперативно вносити зміни до блоків інформації, які охоплюють: 

навчальні та робочі навчальні плани підготовки фахівців, інформацію про 

кадрове забезпечення освітнього процесу, навчальне навантаження науково-

педагогічних працівників, аудиторний фонд університету на початок 2017-2018 

н.р.;  

- постійно використовувати електронний розклад в АС «Деканат» та 

оприлюднювати його на сайтах факультетів; 

- вчасно вносити результати семестрового контролю; 

- відображати інформацію про результати роботи комісії з поселення 

студентів та співробітників університету в студентські гуртожитки в АС 

«Студмістечко» тощо.  

Центр інформаційних технологій університету та структурні підрозділи 

мають сприяти оптимізації планування освітнього процесу, раціональному 

використанню аудиторного фонду університету, особливо в опалювальний 

сезон, у зв’язку з необхідністю економії енергоресурсів та ін. 

Одним із важливих елементів освітнього процесу в університеті є 

організація самостійної роботи студентів. Для належного навчально-

методичного забезпечення самостійної роботи студентів було активізовано 

діяльність кафедр університету з наповнення системи MOODLE. Вчена рада 

університету на засіданні 04 квітня 2017 р. (протокол №4) розглядала роботу 

центру інформаційних технологій з формування у науково-педагогічних 

працівників, навчально-допоміжного персоналу університету практичних 

навичок використання модульно-об’єктно-динамічного середовища (MOODLE). 

Це дозволяє студентам користуватися навчально-методичними матеріалами, 

розміщеними в MOODLE, здійснювати самоконтроль особистих навчальних 

досягнень. Така робота має бути продовжена і в новому навчальному році. Крім 

того, для належної організації самостійної роботи студентів відповідно до вимог 

сучасності слід оновити Положення про організацію самостійної роботи 

студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка. 

Продовжувалася робота щодо імплементації Закону України «Про вищу 

освіту». На виконання п. 15 ст. 62 здійснено процедуру вільного вибору 

студентами навчальних дисциплін, для унормування якого було розроблено 

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін 
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студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка, що затверджене вченою радою університету (протокол №7 від 23 червня 

2016 р.) і введене в дію наказом ректора від 23 червня 2016 р. №26-ОД. Необхідно 

констатувати, що в умовах двозмінного навчання є певні труднощі у 

забезпеченні формування інтегрованих груп для вивчення навчальних дисциплін 

вільного вибору студентами різних факультетів, що потребує пошуку нових 

ефективних шляхів організації. У формуванні переліку навчальних дисциплін 

вільного вибору студентів враховувалися відповідність вимогам освітніх 

програм щодо формування загальних та професійних компетентностей, 

актуальність для майбутнього фахівця, уникнення дублювання змісту 

навчальних дисциплін вільного вибору студентів та змісту нормативних 

навчальних дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів і 

спеціальностей університету. 

З нового навчального року в університеті необхідно розширити сферу 

використання MOODLE для проведення електронної реєстрації заяв студентів 

щодо реалізації їх права на вибір навчальних дисциплін. На факультетах та 

кафедрах потрібно сформувати матеріали з навчальних дисциплін для 

забезпечення можливості вибору студентів у рамках навчальних циклів загальної 

і професійної підготовки. Науково-методична рада університету має затвердити 

загальний перелік дисциплін загальної підготовки, рекомендованих до вибору 

студентам (ознайомитися з переліком дисциплін можна буде на веб-сторінці 

університету). Деканати повинні забезпечити отримання студентами паролів 

доступу для підключення до системи MOODLE й організаційну складову 

процедури вибору дисциплін, використовуючи персональні електронні сторінки 

та електронні адреси студентів факультетів. Важливою стане консультаційна 

робота кураторів груп та викладачів кафедр, які мають ознайомити студентів із 

процедурою вибору дисциплін, допомогти обрати дисципліни та ін. 

Належна увага приділялася вивченню іноземних мов, оволодіння якими є 

одним з основних механізмів реалізації процесів інтеграції України у світовий 

науковий, освітній і культурний простір. Сучасний рівень університетської 

освіти вимагає впровадження нових підходів до вивчення іноземних мов. На 

виклики сучасності вчена рада університету затвердила Концепцію вивчення 

іноземних мов у Кам’янець-Подільському національному університеті імені 

Івана Огієнка. Водночас констатуємо, що рівень іншомовної комунікативної 

компетентності студентів нефахових факультетів ще недостатній для вільного 

опанування новими інформаційними ресурсами іноземними мовами для 

використання у процесі навчання, професійного та культурного розвитку. 

Потребує активізації робота із запровадження англомовних курсів і програм 

фахових дисциплін, узгодження навчальних програм із партнерами 

університету. Сьогодні на жодному факультеті немає паралельних англомовних 

бакалаврських та магістерських програм (наприклад, у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка на 9 факультетах із 19 такі 

програми вже підготовлені). Така робота сприяла б підвищенню рівня 

академічної мобільності студентів, впровадженню програми «Подвійний 

диплом» (наприклад, у Київському національному університеті імені Тараса 
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Шевченка у 2016-2017 н.р. було укладено угоди подвійного дипломування із 17 

університетами (19 угод), загалом в університеті діяли 24 програми подвійного 

дипломування, з них: ОС «бакалавр» – 3, ОС «магістр» – 16, за освітньо-

науковою програмою підготовки доктора філософії – 5). 

Структурні підрозділи університету працювали над залученням іноземних 

фахівців для роботи, зокрема, за сприяння Міністерства освіти і науки України у 

2017-2018 н.р. в університеті буде викладати польську мову магістр Вєслава 

Сьвєрщ. Необхідний пакет документів для її працевлаштування подано до 

Міністерства освіти і науки України. 

Водночас існує необхідність удосконалення Положення про академічну 

мобільність студентів Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка, розробки системи заохочень, яка б сприяла позитивній 

динаміці створення науково-педагогічними працівниками університету 

англомовних курсів і програм, розширення практики інтенсивного вивчення 

іноземних мов науково-педагогічними працівниками університету.  

35 викладачів вишу вже отримали свідоцтва, навчаючись на курсах 

іноземних мов Лінгвістичного центру університету, який успішно функціонує. 

Популярність курсів зростає, що відображає зростання вагомості знання 

іноземної мови та використання її у повсякденній праці. Протягом двох останніх 

років на курсах навчалося 140 осіб. Зауважимо, що структурним підрозділам 

університету, на які покладено виконання положень Концепції навчання 

іноземних мов у Кам’янець-Подільському національному університету імені 

Івана Огієнка та шляхи її реалізації, слід більш активно домагатися їх виконання. 

Важливою складовою організації освітнього процесу є планування й облік 

навчальної роботи науково-педагогічних працівників. Ця робота здійснюється з 

урахуванням нормативів чисельності осіб, які навчаються в університеті, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукового 

ступеня кандидата наук, слухачів-інтернів на одну штатну посаду науково-

педагогічного працівника у вищих навчальних закладах ІІІ і ІV рівня акредитації 

та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми 

власності» від 17 серпня 2002 р. № 1134, та норм часу для планування й обліку 

навчальної роботи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

від 07 серпня 2002 р. №450. Крім того, для належного планування навчальної 

роботи науково-педагогічних працівників кафедр університету були видані 

накази ректора «Про включення до навчального навантаження науково-

педагогічних працівників обраних студентами навчальних дисциплін циклу 

вільного вибору студента навчальних планів підготовки фахівців напрямів та 

спеціальностей університету» від 01 липня 2016 р. №153, «Про включення до 

навчального навантаження науково-педагогічних працівників обраних 

студентами першого курсу освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст» навчальних дисциплін циклу вільного 

вибору студента навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей 

університету» від 30 серпня 2016 р. №194 та «Про закріплення навчальних 
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дисциплін за кафедрами університету на 2016-2017 навчальний рік» від 29 

серпня 2016 р. №192. 

Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників університету 

у 2016-2017 н.р. складало 248 397 годин, у тому числі лекційних занять – 48 817 

годин. На виконання навчального навантаження наказами №№ 256-К, 257-К, 

258-К, 259-К від 31 серпня 2016 р. було затверджено 421,39 ставок науково-

педагогічних працівників. 

Упродовж навчального року здійснювався постійний контроль за 

виконанням навчального навантаження викладачами університету та вжито 

низку заходів щодо усунення виявлених порушень. Зокрема, при плануванні 

навчального навантаження завідувачі кафедр не завжди враховують 

семестрову рівномірність навантаження викладача (у доцента Боровця І.І. у 

І семестрі навчальне навантаження складало 100 годин, у ІІ – 449 годин, у 

доцента Казанішеної Н.В. у І семестрі навчальне навантаження складало 108 

годин, у ІІ – 362 години, у старшого викладача Чаплінського В.Р. у І семестрі 

навчальне навантаження складало 397 годин, у ІІ – 193 години). 

Окремі кафедри не дотрималися нормативу щодо загальної кількості 

навчальних дисциплін на одного викладача. Наприклад, доцент кафедри 

географії та методики її викладання Касіяник І.П. забезпечував викладання 11 

навчальних дисциплін за норми 5, доцент кафедри архівознавства та спеціальних 

історичних і правових дисциплін Глушковецький А.Л. – 9, доцент кафедри 

корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Матвєєва М.П. – 9. Такі приклади 

зумовлені наявністю у навчальних планах підготовки фахівців минулих років 

малокредитних та споріднених навчальних дисциплін. У формуванні навчальних 

планів 2016 р. остання обставина була врахована. Зазначимо, що відповідно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 

№1187, норма щодо кількості навчальних дисциплін для одного науково-

педагогічного працівника знята, але, маючи навчальне навантаження з 10-12 

навчальних дисциплін, викладач не в змозі забезпечити високий рівень їх 

викладання. Тому при розподілі навчального навантаження між науково-

педагогічними працівниками кафедр на 2017-2018 н.р. завідувачі кафедр 

керувалися принципом оптимальності при визначенні кількості навчальних 

дисциплін на одного викладача відповідно до його спеціальності. 

Об’єктивні та суб’єктивні причини зумовили внесення змін до наказів про 

планування навчальної роботи науково-педагогічних працівників. Загалом 

видано 33 накази (2015-2016 н.р. – 41, 2014-2015 н.р. – 63) на зміну наказів «Про 

обсяги навчального навантаження штатних науково-педагогічних працівників на 

2016/2017 навчальний рік» від 31 серпня 2016 р. № 256-К, «Про обсяги 

навчального навантаження науково-педагогічних працівників, які працюють за 

внутрішнім сумісництвом, на 2015/2016 навчальний рік» від 31 серпня 2016 р. № 

257-К, «Про обсяги навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників, які працюють на умовах погодинної оплати праці, на 2016/2017 

навчальний рік» від 31 серпня 2016 р. № 259-К, «Про обсяги навчального 
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навантаження науково-педагогічних працівників, які працюють за зовнішнім 

сумісництвом, на 2016/2017 навчальний рік» від 31 серпня 2016 р. № 258-К.  

Найбільше змін відбулося у навчальному навантаженні науково-

педагогічних працівників кафедри економіки підприємства через об’єктивні 

причини, спричинені змінами в кадровому складі кафедри (звільнення та 

прийняття на роботу науково-педагогічних працівників). 

Отже, завідувачам кафедр слід посилити контроль за виконанням 

навчального навантаження науково-педагогічними працівниками, забезпеченням 

ними виконання програм навчальних дисциплін, відповідністю запланованої 

кількості годин з усіх видів навчальної роботи, визначених Індивідуальним 

планом роботи викладача та її обліку, кількості виконаних годин, зазначених у 

журналах обліку роботи академічних груп студентів, журналах обліку 

консультацій, правильністю записів в Індивідуальному плані роботи викладача 

та її обліку.  

Своєчасне реагування на зміни у структурі навчального навантаження 

дозволило науково-педагогічним працівникам кафедр університету навчальне 

навантаження у 2016-2017 н.р. виконати повністю.  

Посилення відповідальності потребує ведення навчальної документації, а 

саме журналів обліку роботи академічних груп студентів. Упродовж року 

працівники навчального відділу неодноразово перевіряли стан їх ведення, за 

результатами чого було виявлено помилки у їх заповненні. Наголошуємо, що 

саме цей документ інформує про виконання навчальних планів і програм 

навчальних дисциплін, навчальну дисципліну студентів, якість їх навчальних 

досягнень упродовж семестру тощо. Звертаємо увагу деканів факультетів, 

навчального відділу на необхідність постійного контролю за веденням науково-

педагогічними працівниками журналів обліку роботи академічних груп 

студентів.  

Вчена рада університету, керуючись пп. 8 п. 2 ст. 36 Закону України «Про 

вищу освіту», а також з урахуванням вимог і рекомендацій листа Міністерства 

освіти і науки України від 30 січня 2017 року № 1/9-34 затвердила навчальні 

плани для здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» 

(ухвали вченої ради від 27 квітня 2017 р., протокол № 5, від 30 травня 2017 р., 

протокол № 6). Студенти ІІ-ІV курсів освітнього ступеня «бакалавр», ІІ курсу 

освітнього ступеня «магістр» навчатимуться за навчальним планами підготовки 

фахівців напрямів і спеціальностей університету минулих років.  

Для забезпечення належного виконання навчальних планів підготовки 

фахівців напрямів і спеціальностей університету й унормування його планування 

у 2017-2018 н.р. видано наказ ректора «Про проведення розрахунків навчального 

навантаження науково-педагогічних працівників університету на 2017-2018 н.р. 

та подання звітів кафедр про виконання навчального навантаження науково-

педагогічними працівниками університету в 2016-2017 н.р.» від 04 травня 2017 

р. № 172-К, яким було встановлено чіткі вимоги до планування навчального 

навантаження та мінімальний обов’язковий обсяг навчального навантаження на 

2017-2018 н.р. у кількості 520 год. Крім того, питання стану формування 

навчального навантаження науково-педагогічних працівників університету на 
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2017-2018 н.р. розглядала вчена рада університету на засіданні 30 травня 2017 р. 

(протокол №6).  

На виконання пп.15 п.1 ст. 32 Закону України «Про вищу освіту» та 

відповідно до Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних 

дисциплін студентами Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка, затвердженого на засіданні вченої ради університету 23 

червня 2017 р. (протокол №7), для належного забезпечення виконання 

навчальних планів підготовки фахівців напрямів і спеціальностей університету 

та формування навчального навантаження кафедр наказом ректора було 

затверджено Перелік навчальних дисциплін вільного вибору студентів 

університету на 2017-2018 н.р. (28 лютого 2017 р. №13-ОД), на підставі заяв 

студентів видано наказ «Про затвердження переліків обраних студентами 

навчальних дисциплін циклу вільного вибору студента на 2017-2018 н.р.» від 30 

червня 2017 р. №49-ОД. За кафедрами університету наказом ректора «Про 

закріплення навчальних дисциплін за кафедрами університету на 2017-2018 

навчальний рік» від 24 липня 2017 р. № 51-ОД закріплено навчальні дисципліни, 

які будуть вивчатися у 2017-2018 н.р. 

У розподілі навчального навантаження між науково-педагогічними 

працівниками кафедр університету враховано вимогу Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187, щодо відповідності 

спеціальності викладача навчальній дисципліні, що визначається відповідністю 

його спеціальності згідно з документами про вищу освіту або про науковий 

ступінь, або про вчене звання, або науковою спеціальністю, або досвідом 

практичної роботи за відповідним фахом не менше п’яти років, або 

проходженням відповідного науково-педагогічного стажування тривалістю не 

менше шести місяців та наявністю трьох одноосібних публікацій з цієї 

навчальної дисципліни у рецензованих закордонних або фахових наукових 

виданнях України, або виданого підручника чи навчального посібника з цієї 

навчальної дисципліни згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України.  

Звертаємо увагу кожного структурного підрозділу університету на 

своєчасність підготовки таких документів: освітніх програм та проектів 

навчальних планів, проектів наказів про закріплення навчальних дисциплін за 

кафедрами університету, про кількість потоків, академічних груп і їх наповнення 

та ін. 

Окремо наголосимо на необхідності дотримання виконавської дисципліни 

та своєчасній підготовці структурних підрозділів університету до нового 2018-

2019 н.р., що передбачатиме формування необхідних наказів, розробку та 

затвердження нових освітніх програм та навчальних планів, визначення 

прогнозованого контингенту студентів, відкритих та закритих конкурсних 

пропозицій зі спеціальностей, формування попереднього навантаження тощо 

станом на початок нового календарного року та ін. 
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3.2. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього 

процесу 

Належний рівень забезпечення якості вищої освіти залежить від наявності 

та ефективного навчально-методичного й інформаційного забезпечення 

освітнього процесу. У 2016-2017 н.р. повсякчас здійснювався контроль за 

відповідністю навчально-методичного та інформаційного забезпечення 

освітнього процесу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої 

освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 24 грудня 2003 р. 

№ 847, та з урахуванням нових вимог Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 грудня 2015 р. №1187, окремі положення якого набудуть чинності 

з 01 вересня 2017 р. 

Питання дотримання ліцензійних умов, забезпечення якості освітнього 

процесу повсякчас обговорювалися на засіданнях вченої ради університету у 

2016-2017 н.р., зокрема: «Аналіз стану навчально-методичного, інформаційного 

та кадрового забезпечення процесу підготовки фахівців на кафедрі 

образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів 

мистецтва й кафедрі музичного мистецтва у контексті вимог Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187» (протокол №15 від 01 

грудня 2016 р.); «Стан забезпечення освітнього процесу на фізико-

математичному факультеті сучасним лабораторним обладнанням та заходи щодо 

його поліпшення як важливої складової підвищення якості фундаментальної, 

професійної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти» (протокол №16 

від 28 грудня 2016 р.); «Стан кадрового, навчально-методичного, 

інформаційного, матеріально-технічного забезпечення напряму підготовки 

6.140101 Готельно-ресторанна справа галузі знань 1401 Сфера обслуговування» 

(протокол №5 від 27 квітня 2017 р.). 

За звітний період університет здійснив значну роботу щодо успішного 

ліцензування й акредитації спеціальностей – розширено провадження 

освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти) з 

окремих спеціальностей, збільшено ліцензований обсяг підготовки фахівців 

освітнього ступеня «магістр» (таблиця 8):  
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Таблиця 8 

Ліцензування й акредитації спеціальностей у 2016-2017 н.р. 
№ 

з/

п 

Шифр і 

найменування 

галузі знань 

Шифр і найменування 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг до 

розширення 

провадження 

освітньої 

діяльності 

осіб 

Встановлений 

ліцензований 

обсяг осіб 

Протокол 

засідання 

Ліцензійної 

комісії МОН 

України 

Перший (бакалаврський) рівень 

1. 1. 10 Природничі 

науки 
106 Географія – 50 

№ 47/1 від 6 

квітня 2017 р. 

2. 2. 07 Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування – 50 

№ 47/1 від 6 

квітня 2017 р. 

3. 3. 24 Сфера 

обслуговування 
242 Туризм 25 50 

№ 37/1 від 26 

січня 2017 р. 

Другий (магістерський) рівень 

4. 1. 

01 Освіта * 

016 Спеціальна освіта 70 150 

№ 27/1 від 22 

листопада  

2016 р. 

5. 2. 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 
20 65 

6. 3. 05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

053 Психологія 20 70 

7. 4. 
01 Освіта * 

012 Дошкільна освіта 10 80 

8. 5. 013 Початкова освіта 40 100 

9. 6. 10 Природничі 

науки 
106 Географія – 30 

№ 47/1 від 6 

квітня 2017 р. 

 

10. 7. 07 Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування – 25 

11. 8. 01 Освіта/ 

Педагогіка 

015 Професійна освіта 

(Охорона праці) 
– 25 

12. 9. 01 Освіта/ 

Педагогіка 

014 Середня освіта (Мова і 

література (німецька) 
10 30 

13. 10 01 Освіта/ 

Педагогіка 

014 Середня освіта (Мова і 

література (англійська) 
60 100 

№ 48/1 від 13 

квітня 2017 р. 

14. 11 24 Сфера 

обслуговування 
242 Туризм 10 40 

№ 37/1від 26 

січня 2017 р. 

*  найменування галузі знань 01 «Освіта» показано в редакції відповідного протоколу №27/1 від 22 

листопада 2016 р. засідання Ліцензійної комісії МОН України (зміна назви галузі знань на 01 

«Освіта/Педагогіка» внесена постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 53).  

Відповідно до п. 17 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів 

і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. 

№978, продовжено строк дії сертифікатів про акредитацію підготовки бакалаврів 

на строк дії сертифікатів про акредитацію підготовки магістрів з таких напрямів 

підготовки (таблиця 9): 
Таблиця 9 

Сертифікати про акредитацію підготовки бакалаврів 
№ 

з/п 

Шифр і найменування 

галузі знань 

Код та напрям підготовки 

(код та назва спеціальності) 

Продовжено строк 

дії сертифіката 

Рішення 

Акредитаційної 

комісії 

1. 0101 Педагогічна освіта 6.010101 Дошкільна освіта 01.07.2024 

Протокол №123 

від 20 грудня 

2016 р. 

2. 0202 Мистецтво 6.020206 Реставрація творів 

мистецтва 

01.07.2021 

3. 0305 Економіка та 

підприємництво 

6.030505 Управління 

персоналом та економіка 

праці 

01.07.2021 
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Успішно проведено первинну акредитаційну експертизу освітніх послуг у 

сфері вищої освіти з підготовки магістрів  таких галузей знань, спеціальностей: 

– 1301 Соціальне забезпечення, 8.13010101 Соціальна допомога; 

– 0305 Економіка та підприємництво, 8.03050401 Економіка 

підприємства (за видами економічної діяльності); 

– 1801 Специфічні категорії, 8.18010022 Освітні вимірювання 

(протокол №124 рішення Акредитаційної комісії від 02 березня 2017 р.), 

 а також бакалаврів  таких галузей знань, напрямів підготовки: 

– 0301 Соціально-політичні науки, 6.030103 Практична психологія*; 

– 0101 Педагогічна освіта, 6.010104 Професійна освіта. Електроніка. 

В університеті працювали експертні комісії, які ухвалили позитивні 

висновки про освітню діяльність вишу з підготовки фахівців зазначених 

напрямів. Внаслідок виконаної роботи університет отримав відповідні 

сертифікати про акредитацію. 

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів 

напрямів підготовки 6.030103 Практична психологія* і 6.010104 Професійна 

освіта. Електроніка розміщені на веб-сайті університету (веб-сторінки 

відповідних випускових кафедр) і відповідно до п.11 Положення про 

акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 

закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978, надіслані у встановлений термін 

до Міністерства освіти і науки України. 

У 2017-2018 н.р. завданням кафедр і навчально-методичного відділу є 

забезпечення первинної акредитації підготовки магістрів таких спеціальностей: 

галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 

Підприємництво. Торгівля та біржова діяльність за освітньою програмою 

Підприємництво і торгівля; галузі знань 01 Освіта спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт за освітньою програмою Тренер з видів спорту; галузі знань 12 

Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки за освітньою 

програмою Комп’ютерні науки та інформаційні технології; бакалаврів галузі 

знань 1401 Сфера обслуговування напряму підготовки 6.140101 Готельно-

ресторанна справа; галузі знань 0403 Системні науки та кібернетика напряму 

підготовки 6.040302 Інформатика. 

Відповідно до Плану роботи університету на І семестр 2016-2017 н.р. та з 

метою подальшого впровадження в університеті Європейської кредитно-

трансферної системи (ЄКТС) навчально-методичний відділ оновив 

інформаційний пакет університету, перевірив розміщення на сайті 

інформаційних пакетів факультетів.  

Навчально-методичний відділ повсякчас надавав методичну допомогу 

тимчасовим робочим (проектним) групам університету щодо формування 

освітніх (освітньо-професійних) програм і навчальних планів підготовки 

фахівців освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» для спеціальностей, набір на 

які оголошено у 2017 р., та здійснював контроль за відповідністю зазначених 

документів нормативним вимогам. 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 30 січня 
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2017 р. за № 1/9-34 «Щодо надання роз’яснення», постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 р. №266» від 1 лютого 2017 р. №53 укладено навчальні плани 

підготовки бакалаврів і магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, розроблено 

навчальні плани підготовки магістрів з терміном навчання 1 рік 4 місяці за 

денною та заочною формами навчання обсягом 90 кредитів ЄКТС, навчальні 

плани підготовки бакалаврів з терміном навчання 1 рік 10 місяців, 2 роки 10 

місяців за заочною формою навчання і 3 роки 10 місяців за денною і заочною 

формами навчання, магістрів з терміном навчання 1 рік 10 місяців за заочною 

формою.  

Якість навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього 

процесу були в полі зору ректорату, на засіданнях якого розглянуто такі питання: 

«Результати моніторингу якості комплексів навчально-методичного 

забезпечення дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів 

підготовки та спеціальностей освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та стан 

його оприлюднення на офіційному веб-сайті університету» (протокол №1 від 12 

січня 2017 р.); «Стан видання науково-педагогічними працівниками кафедр 

університету навчальної та навчально-методичної літератури, опублікування 

електронних засобів навчального призначення у 2016 р. і наявність навчальних, 

навчально-методичних посібників науково-педагогічних працівників кафедр у 

бібліотеці університету (протокол №2 від 09 лютого 2017 р.). 

Керуючись Законом України «Про вищу освіту», наказами Міністерства 

освіти і науки України, Методичними рекомендаціями щодо розробки освітніх 

програм у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана 

Огієнка, Інструкцією з розробки навчальних планів підготовки фахівців у 

Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2016-

2017 н.р., упродовж минулого навчального року структурні підрозділи 

університету та відповідні робочі групи працювали над розробкою нових, 

переглядом чинних та запровадженням нових освітніх (освітньо-професійних, 

освітньо-наукових) програм та навчальних планів для кожної спеціальності. 

Робочі групи також розробили нові освітні програми, набір на які був 

оголошений у 2017 р., а саме: 015.15 Облік і оподаткування, 106 Географія та 071 

Професійна освіта (Охорона праці). 

Освітні програми та навчальні плани підготовки фахівців усіх рівнів та 

спеціальностей університету затверджені на засіданнях вченої ради університету 

(протокол №5 від 27 квітня 2017 р., протокол №6 від 30 травня 2017 р.) і введені 

в дію наказами ректора університету. 

Науково-педагогічні працівники кафедр університету працюють над 

формуванням навчально-методичного забезпечення дисциплін навчальних 

планів відповідно до Рекомендацій щодо структури і змісту комплексу 

навчально-методичного забезпечення дисципліни в Кам’янець-Подільському 

національному університеті імені Івана Огієнка. Здійснюється робота з 

розміщення навчально-методичних матеріалів навчальних дисциплін у системі 

MOODLE та на веб-сайті університету. Звертаємо увагу завідувачів кафедр на 
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необхідність організації роботи з упорядкування комплексів навчально-

методичного забезпечення дисциплін відповідно до нових вимог.  

На особливу увагу заслуговує організація самостійної роботи студентів та 

її навчально-методичне забезпечення. Одним із першочергових завдань є 

оновлення/підготовка методичних рекомендацій щодо виконання завдань 

самостійної роботи, формулювання чітких критеріїв її оцінювання, розроблення 

засобів діагностики, що забезпечуватимуть самоконтроль з боку студента. 

Кафедрам університету слід ширше використовувати можливості системи 

дистанційного навчання MOODLE для підвищення якості самостійної роботи 

студентів. 

Потребують оновлення, а в разі відсутності  розроблення, методичні 

вказівки щодо виконання дипломних робіт, атестації здобувачів вищої освіти. 

Упродовж 2016-2017 н.р. навчально-методичний відділ організував 

проведення в університеті конкурсу «Викладач року». Звання викладача року 

виборювали кращі науково-педагогічні працівники факультетів: історичного – 

Білецька Т.В., педагогічного – Лебідь І.Ю., фізичної культури – Прозар М.В., 

іноземної філології – Дворницька Н.І., Кришталюк Г.А., природничого – Колодій 

В.А. Університетська комісія, створена розпорядженням по університету від 16 

травня 2016 р. для підбиття підсумків цього конкурсу, визначила переможця 

конкурсу в 2017 р. – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки 

дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним 

закладом Лебідь І.Ю. 

Для реалізації завдань навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення освітнього процесу науково-педагогічні працівники створюють і 

опубліковують навчальні та навчально-методичні праці.  

У 2016-2017 н. р. вчена рада університету рекомендувала до друку 3 

підручники (доцента кафедри військової підготовки Гераськіна В.М., доцента 

кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін 

Баженова О.Л., завідувача кафедри політології та соціології Вонсовича С.Г.), 21 

навчальний посібник, 32 навчально-методичні посібники, 12 методичних 

рекомендацій (вказівок), 5 інших видів навчальних видань. Загалом упродовж 

звітного періоду вчена рада університету рекомендувала до друку 73 

найменування навчальних видань (у 2015-2016 н.р. – 90 найменувань). 
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Діаграма 16 

Підготовка навчальних і навчально-методичних матеріалів в університеті  

в 2015-2016 н.р. та в 2016-2017 н.р. 

 
Звертаємо увагу завідувачів кафедр та науково-педагогічних працівників 

на необхідності активізувати роботу над створенням та виданням навчальної та 

навчально-методичної продукції, зокрема і в електронній формі, адже у 

Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності закладів освіти 

зазначається, що такі навчальні матеріали можна використовувати для 

вибіркових навчальних дисциплін. 

На кафедрах педагогічного факультету, наприклад, розроблено низку 

матеріалів в електронному форматі, які використовуються для самостійної 

роботи студентів: 

 «Опорні схеми з педагогіки»;  

 комплект матеріалів з досвіду роботи освітніх закладів регіону; 

 «Основи інформаційної культури в дидактиці початкової школи»; 

 конспекти занять з використанням комп’ютерних програм «KIDS»; 

 тести для перевірки знань студентів з педагогічних та методичних 

дисциплін.  

Науково-педагогічні працівники Бахмат Н.В., Воєвідко Л.М., 

Гнатенко О.С., Демчик К.І. розробили електронні версії курсів лекцій з 

навчальних дисциплін та їх навчально-методичного супроводу. Ефективне 

використання наявних матеріалів забезпечується в комп’ютерних класах 

педагогічного факультету, в читальному залі.  

На економічному факультеті впроваджуються прикладні програми для 

організації та підтримки навчального процесу, комп’ютерні тестові програми для 

діагностики рівня знань студентів, сервісні програмні засоби, що забезпечують 

автоматизацію процесу контролю результатів навчання. На практичних заняттях 

з дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві», крім 

стандартних додатків пакету MS Office (Word, Excel, Power Point), 

використовувались програми Access – для формування баз даних підприємства 
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та інтегрований пакет Парус; Персонал – для формування у студентів знань і 

вмінь щодо якісного управління підприємством. 

На факультеті іноземної філології застосовували технології змішаного 

навчання на заняттях з дисциплін «Практична граматика першої іноземної мови» 

і «Практика усного і писемного мовлення першої іноземної мови». Також  було 

проведено візуалізовані лекції, лекції з презентацією матеріалу, дебати, форуми, 

проектні роботи. Інтерактивний підхід із залученням евристичних запитань 

використовували під час лекційних занять, фрагменти відеолекцій – на 

практичних заняттях; студентам пропонували завдання, що передбачали 

попереднє ознайомлення з інформацією на спеціалізованих лінгвістично 

орієнтованих веб-ресурсах; проводили проектні роботи як вид самостійної 

роботи, що контролюється на практичних заняттях. 
На факультеті української філології та журналістики в освітньому процесі 

використовуються 2 електронні посібники: «Сучасна українська літературна 

мова» (Марчук Л.М., Коваленко Б.О.), «Синтаксис складного речення» (Марчук 

Л.М., Дзюбак Н.М.), на які є авторські свідоцтва. 

Інноваційні технології навчання є невід’ємним компонентом освітнього 

процесу на історичному факультеті, упровадженню яких сприяла ритмічна 

організована робота інформаційно-комп’ютерних лабораторій. На факультеті 

практикують моделювання типових фахових практичних ситуацій 

(В.А. Дубінський, Т.В. Білецька, А.А. Теліга), створення і розв’язання 

проблемних ситуацій, проведення дискусій (О.М. Завальнюк, І.І. Боровець). На 

кафедрі історії України та всесвітньої історії проводять семінари-дослідження і 

семінари-співбесіди (А.Г. Філінюк, О.М. Завальнюк, О.А. Юга, В.В. Верстюк), а 

на кафедрі архівознавства,  спеціальних історичних та правознавчих дисциплін 

набули поширення тематичні практикуми (І.В. Рибак, Ю.А. Хоптяр). 

На інших факультетах університету кафедри успішно використовують 

навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу 

підготовки фахівців, розробляючи авторські підручники та навчально-методичні 

посібники, рекомендації, дидактичні матеріали та ін. 

Не применшуючи певні успіхи в цьому напрямі роботи кафедр, наголосимо 

на існуючих проблемах і терміновому їх вирішенні: 

- пасивність окремих викладачів у підготовці й опублікуванні посібників і 

підручників, створенні електронного фонду текстів лекцій; 

- недостатнє забезпечення сучасною навчально-методичною літературою: 

підручниками, посібниками, статистичними матеріалами; 

- недостатнє матеріально-технічнє забезпечення навчальних кабінетів, 

відсутність апробованих методик викладання у режимі он-лайн; 

- повільне запровадження сучасних комп’ютерних технологій навчання; 

- відсутність на сайтах кафедр достатньої кількості навчально-методичних 

матеріалів та ін. 

Одним із показників рівня професійної активності науково-педагогічних 

працівників університету є їх активна участь у роботі міністерських комісій, 

зокрема: Любінська Л.Г., доктор біологічних наук, професор, є членом 

експертної ради з екології (Секція 9 «Охорона навколишнього середовища») та 
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науково-методичної ради 02 Середня освіта 014.05 «Біологія». Також Любінська 

Л.Г. є головою експертної комісії «Акредитаційна експертиза підготовки 

магістрів за напрямом підготовки «Біологія» Переяслав-Хмельницького 

державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». 

Зауважимо, що успішне впровадження в університеті системи 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти вимагає значного підвищення 

ефективності навчально-методичного і наукового супроводу освітнього процесу 

(здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, 

навчальних і робочих планів підготовки фахівців тощо). У зв’язку з цим потребує 

поліпшення робота науково-методичних рад факультетів та науково-методичної 

ради університету, зокрема з питань науково-методичного забезпечення 

освітнього процесу відповідно до європейських стандартів вищої освіти, 

залучення до розробки освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) 

програм роботодавців, проведення міжнародної сертифікації освітніх (освітньо-

професійних/освітньо-наукових) програм та ін.  

3.3. Практична підготовка 

Визначальним чинником підвищення якості підготовки майбутніх 

фахівців, їх конкурентоспроможності на сучасному ринку праці є практична 

підготовка. Саме під час проходження практики формуються професійні уміння 

та навички майбутніх фахівців, розвивається їх творча самостійність, 

закладаються основи професійного мислення, фахової майстерності, культури та 

етики професійної діяльності. 

Організація й проведення практик в університеті визначається 

Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України, затвердженим наказом Міністерства освіти та науки України від 08 

квітня 1993 р. № 93 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міносвіти від 20 

грудня 1994 р. № 351 (0351281-94)), Методичними рекомендаціями до складання 

програм практики студентів вищих навчальних закладів України (лист Міносвіти 

України № 3.1-5/97 від 14 лютого 1996 р.), Положенням про проведення практик 

студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка, затвердженим вченою радою університету 28 травня 2015 р. (протокол 

№ 6). 

Протягом 2016-2017 н.р. питання організації та проведення практик 

повсякчас обговорювалися на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів, вченої 

ради університету та ректорату. Зокрема, на засіданні ректорату університету 

розглянуто питання «Планування, облік та результати перевірки виконання 

педагогічного навантаження науково-педагогічними працівниками з керівництва 

виробничими практиками студентів освітнього ступеня «бакалавр» (протокол 

№4 від 13 квітня 2017 р.), оголошено попередження окремим науково-

педагогічним працівникам університету наказом ректора від 20 квітня 2017 р. 

№145-К: Сесаку І.В., старшому викладачу кафедри педагогіки дошкільної, 

початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом; 

Стасюку В.А., викладачу кафедри спорту та спортивних ігор; Прозару М.В., 
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доценту кафедри спорту та спортивних ігор; Зубаль М.В., доценту кафедри 

спорту та спортивних ігор; Одайнику В.В., асистенту кафедри теорії та методики 

фізичного виховання; Гоншовському В.М., доценту кафедри легкої атлетики з 

методикою викладання; Городецькому О.О., доценту кафедри політології і 

соціології; Маркітантову В.Ю., доценту кафедри політології і соціології; 

Стецюку В.Б., доценту кафедри історії України; Матузу О.В., асистенту кафедри 

географії та методики її викладання. 

На засіданнях вченої ради університету обговорювали такі питання: 

«Внесення змін до графіка освітнього процесу щодо проведення практик у літніх 

оздоровчих таборах на напрямах підготовки 6.020205 Образотворче мистецтво*, 

6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська), 6.020303 Філологія*. Мова 

і література (німецька), 6.010201 Фізичне виховання*, 6.010106 Соціальна 

педагогіка зі спеціалізацією Соціально-психологічна реабілітація» (протокол №5 

від 27 квітня 2017 р.), «Організація всіх видів практик студентів напряму 

підготовки 6.030104 Політологія галузі знань 0301 Соціально-політичні науки, 

спеціальності 8.03010401 Політологія галузі знань 0301 Соціально-політичні 

науки та завдання щодо підвищення ефективності практичної підготовки 

майбутніх фахівців» (протокол №16 від 28 грудня 2016 р.). 

У полі зору ректорату повсякчас перебували питання термінів проведення 

практик, їх якісного програмного та методичного забезпечення, узгодження 

обсягів та видів практичної підготовки студентів із потенційними 

роботодавцями, підбору відповідних баз практик та укладання з ними угод, 

охорони праці, дотримання техніки безпеки на виробництві на час практики, 

дотримання виконавської дисципліни тощо. 

Практична підготовка студентів здійснювалася шляхом проходження 

практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з договорами, 

яких упродовж 2016-2017 н.р. було укладено 2725 (на 385 договорів більше, ніж 

у 2015-2016 н.р.). 

У 2016-2017 н.р. в університеті проведено 326 виробничих та навчальних 

практик на денній та заочній формах навчання. Базами практики були: 

загальноосвітні школи різних типів (державні, приватні, гімназії, школи-інтернати, 

колегіуми), професійно-технічні училища, структурні підрозділи університету, 

вищі навчальні заклади, коледжі, дошкільні навчальні заклади, заклади 

соціальної сфери, заклади та служби соціальної допомоги та підтримки 

дитини, позашкільні виховні заклади, центри реабілітації, підприємства, станції 

юних техніків, еколого-натуралістичні центри, літні оздоровчі табори, центри 

дитячої творчості, будинки юних техніків, туристів, станції юннатів, туристичні 

бази, табори праці та відпочинку, дитсадки та ін., що мають необхідну навчально-

методичну та матеріально-технічну базу й кваліфіковані педагогічні кадри. 

Також серед баз проходження практики були такі підприємства та 

установи: ПАТ «Кам’янець-Подільськавтоагрегат», Кам’янець-Подільське 

колективне швейне підприємство, ТОВ «Сварог-Дністер», ТОВ «Кам’янець-

Подільський комбінат будівельних матеріалів», Соборне відділення ПАТ 

«Укрсоцбанк», ТДВ «Кам’янець-Подільський завод «Електрон», Кам’янець-

Подільське ПАТ «Гіпсовик», Кам’янець-Подільське ПП «Аксіома», Кам’янець-
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Подільське ТДВ «К-ПЕМЗ», Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської 

міської ради, Кам’янець-Подільський РЦ «SityFashionClub».  

До керівництва практиками студентів залучались провідні викладачі 

університету, якісний склад яких у 2016-2017 н.р. – 74% (6% докторів наук, 68% 

кандидатів наук, доцентів). 

Було проведено традиційне анкетування студентів освітнього ступеня 

«бакалавр», яке охопило 223 студентів 7 факультетів. Встановлено, що тільки 

73% респондентів якість керівництва практикою керівником з фаху оцінили  на 

«відмінно», 12% респондентів не отримали якісної консультації з педагогіки та 

2% з психології, 14% мали труднощі через недостатню підготовку з методик 

викладання, 21% студентів пропонували зменшити обсяг звітної документації.  

Зважаючи на отримані результати, було вироблено рекомендації щодо 

посилення факультетського та кафедрального контролю за виконанням 

навчального навантаження з керівництва практиками, здійснення моніторингу 

баз практики, якості проходження практик для своєчасного виявлення недоліків 

та коригування рівня практичної підготовки, адже підвищення його рівня у 

студентів продиктоване вимогами сучасного ринку праці і є тією складовою 

освітнього процесу, що презентує наш університет в суспільстві та створює йому 

відповідний імідж. 

Моніторинг підсумків практичної підготовки студентів денної та заочної 

форм навчання засвідчує, що якісний показник на денній формі навчання складає 

90%, а на заочній – 85%. 

Рекомендуємо деканам факультетів та завідувачам кафедр організувати 

розгляд на засіданнях питання про підсумки практик студентів у 2016-2017 н.р. 

та розробити заходи щодо підвищення якості її організації та проведення. Окрім 

того, факультетам і кафедрам необхідно активізувати роботу, спрямовану на 

зміцнення зв’язків із стейкхолдерами, керівниками підприємств, організацій, 

установ відповідного профілю шляхом залучення їх до розробки програм 

практик та укладання угод про співпрацю з метою проведення практики, 

виконання курсових та дипломних робіт, а також для сприяння 

працевлаштуванню наших випускників. 

3.4. Моніторинг успішності студентів денної та заочної форм навчання за 

результатами літньої екзаменаційної сесії. Навчальна дисципліна 

студентів університету 

Результативність діяльності університету визначається професійною 

компетентністю, рівнем кваліфікації, конкурентоздатністю його випускників. 

Наслідком цього є їх успішне працевлаштування та соціальна захищеність на 

ринку праці, тому моніторинг основних показників якості надання 

університетом освітніх послуг упродовж навчального року здійснювався на всіх 

рівнях.  

Його результати обговорювалися на засіданнях кафедр, вчених рад 

факультетів, вченої ради університету: «Результати ректорського контролю 

рівня залишкових знань студентів з дисциплін навчальних планів підготовки 
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фахівців напрямів/спеціальностей університету» (протокол №5 від 27 квітня 

2017 р.); «Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2016-2017 навчального 

року та основні завдання з удосконалення організації освітнього процесу й 

підвищення якості підготовки фахівців в університеті» (протокол №3 від 28 

лютого 2017 р.); «Затвердження Порядку формування рейтингу успішності 

студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка для призначення і виплати академічних стипендій на ІІ семестр 2016-

2017 навчального року» (протокол №1 від 26 січня 2017 р.); «Результати 

ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з дисциплін 

навчальних планів підготовки фахівців напрямів та спеціальностей 

університету» (протокол №15 від 01 грудня 2016 р.); «Аналіз результатів літньої 

екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року, атестації студентів у 2016 році 

та основні завдання з удосконалення організації освітнього процесу й 

підвищення якості підготовки фахівців в університеті на 2016-2017 навчальний 

рік» (протокол №13 від 27 вересня 2016 р.) та ін. 

Аналіз успішності студентів денної та заочної форм навчання за 

результатами літньої екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р. на освітніх ступенях 

«бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст» 

відбувався за абсолютними та якісними показниками. Зокрема, абсолютний 

показник успішності студентів денної та заочної форм навчання загалом в 

університеті склав 86%: «бакалавр» – 80%; «спеціаліст» – 91,5%; «магістр» – 

89,5%. 
Таблиця 10 

Аналіз абсолютного показника успішності студентів денної та заочної форм навчання у 

2016-2017 н.р. 

Форма навчання Бакалавр Спеціаліст Магістр Разом  

Денна форма 81% 88% 87% 83% 

Заочна форма 79 % 95% 92% 89% 

У середньому, % 80% 91,5% 89,5% 86% 

Абсолютний показник успішності на денній формі навчання за 

результатами літньої екзаменаційної сесії на кожному факультеті університету 

відображено на діаграмі 17. 
 

Діаграма 17 

Абсолютний показник успішності на факультетах (денна форма навчання)  
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Отже, найвищі абсолютні показники успішності – на економічному 

факультеті (88%), природничому (86%), педагогічному і факультеті корекційної 

та соціальної педагогіки і психології (по 84%). 

Найнижчі абсолютні показники успішності на денній формі навчання – на 

факультеті іноземної філології та факультеті фізичної культури (79%), на 

історичному (80%), на фізико-математичному факультеті (81%). 

Абсолютний показник успішності на заочній формі навчання за 

результатами літньої екзаменаційної сесії на кожному факультеті університету 

відображено в таблиці 11. 
Таблиця 11 

Абсолютний показник успішності студентів (заочна форма навчання) 
Факультет  

Бакалаври Спеціалісти Магістри 

Корекційної та соціальної 

педагогіки і психології 

90% 97% 95% 

Економічний  70% 92% - 

Іноземної філології 86% 100% 94% 

Природничий 72% - 96% 

Фізичної культури 85% 93% 86% 

Української філології та 

журналістики 

86% 100% 92% 

Педагогічний 82% 92% 91% 

Історичний  65% 95% 83% 

Фізико-математичний - - 100% 

Разом: 79% 95% 92% 

Найвищі абсолютні показники успішності на заочній формі навчання – на 

фізико-математичному факультеті (100%), факультеті корекційної та соціальної 

педагогіки і психології (94%) та на факультеті іноземної філології (93%). 

Найнижчі абсолютні показники успішності на заочній формі навчання – на 

історичному та економічному факультетах (81%), на природничому факультеті 

(84%). 

Якісний показник успішності студентів денної та заочної форм навчання у 

середньому по університету – 52%, на заочній – 67%. 
Таблиця 12 

Аналіз якісного показника успішності студентів денної та заочної форм навчання у 

2016-2017 н.р. 
Форма навчання Показник 

Денна форма 52% 

Заочна форма 67% 

У середньому, % 59,5% 

 

Якісний показник успішності на заочній формі навчання за результатами 

літньої екзаменаційної сесії на кожному факультеті відображено на діаграмі 18. 
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Діаграма 18 

Якісний показник успішності (заочна форма навчання) на факультетах університету у 

2016-2017 н.р. 

 
Найвищі якісні показники успішності на заочній формі навчання 

зафіксовано на факультеті іноземної філології (80%), на факультеті корекційної 

та соціальної педагогіки і психології (77%) та на природничому факультеті 

(74%). 

Найнижчі якісні показники успішності на заочній формі навчання – на 

історичному (50%), педагогічному (55%) та на економічному (57%) факультетах. 

На заочній формі навчання нормативним вимогам відповідають показники 

успішності на природничому і педагогічному факультетах та факультеті 

корекційної та соціальної педагогіка і психології. 

Показники контролю за станом дисципліни студентів заочної форми 

навчання у 2016-2017 н.р. виявили її на середньому рівні через пропуски занять 

і навіть сесій без поважних причин.  
Таблиця 13 

Показники присутності студентів заочної форми навчання на заліково-екзаменаційних 

сесіях у 2016-2017 н.р. 
ФАКУЛЬТЕТИ  ПОКАЗНИК ПРИСУТНОСТІ СТУДЕНТІВ НА СЕСІЯХ, % 

І СЕМЕСТР ІІ СЕМЕСТР ЗА РІК 

Корекційної та соціальної 

педагогіки і психології 

96% 95% 95,5% 

Економічний  86% 90% 88% 

Іноземної філології 94% 85% 89,5% 

Природничий 94% 93% 93,5% 

Фізичної культури 75% 81% 78% 

Української філології та 

журналістики 

85% 98% 81,5% 

Педагогічний 98% 95% 96,5% 

Історичний  80% 82% 81% 

Фізико-математичний 100% 100% 100% 

РАЗОМ 90% 91% 90,5% 

 

Для ректорського контролю рівня залишкових знань студентів у вигляді 

ректорських контрольних робіт були визначені дисципліни, якісні показники 

успішності з яких за результатами літньої екзаменаційної сесії (у першому 

семестрі) і зимової екзаменаційної сесії (у другому семестрі) були від 80% до 

100%.  

На засіданні вченої ради університету розглядалися питання «Результати 

ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з дисциплін 
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навчальних планів підготовки фахівців напрямів/спеціальностей університету» 

(протокол №5 від 27 квітня 2017 р.), «Результати ректорського контролю рівня 

залишкових знань студентів з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців 

напрямів та спеціальностей університету» (протокол №15 від 01 грудня 2016 р.). 

На виконання планів роботи університету на І та ІІ семестри 2016-2017 н.р. 

відповідно до наказів ректора від 07 листопада 2016 р. № 44-ОД та від 30 березня 

2017 р. №19-ОД проведено ректорські контрольні роботи рівня залишкових 

знань студентів. У І семестрі 2016-2017 н.р. здійснено ректорський контроль 

рівня залишкових знань студентів університету з 32 навчальних дисциплін 

навчальних планів підготовки фахівців. Такі контрольні роботи проведено в 

тестовій формі у середовищі системи дистанційного навчання на платформі 

MOODLE (виконувало 475 студентів). За звітний період контрольні роботи 

виконували із 32 навчальних дисциплін у І семестрі та з 10 – у ІІ семестрі. Для 

ректорського контролю використовувалися пакети ректорських контрольних 

робіт, затверджених у встановленому порядку.  

Найкращий рівень залишкових знань виявили студенти факультету 

іноземної філології, факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології 

та економічного факультету. Якісний показник залишкових знань має найменше 

відхилення з навчальних дисциплін “Практична фонетика першої іноземної 

мови”, “Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови”, “Друга 

іноземна мова”, “Корекційна андрогогіка”, “Спеціальні методики дошкільного 

виховання”, “Мікроекономіка”.  

Зауважимо, що з навчальних дисциплін “Моніторинг довкілля” та 

“Організація туристичних послуг” якісний показник успішності ректорської 

контрольної роботи вищий, ніж якісний показник успішності іспиту. Слід 

звернути увагу на дисципліни, якісні показники успішності яких мають суттєві 

відмінності: “Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія” – 5% та 64% 

(Білова О.Б.); “Державне регулювання та система соціального захисту України” 

– 40% та 80% (Опалюк Т.Л.); “Міжнародна економіка” – 15% та 54% (Свідер 

О.П.); “Фізіологія рослин” – 12% та 76% (Григорчук І.Д.); “Методика навчання 

географії” – 25% та 100% (лекції – Касіяник І.П., практичні заняття – Мисько 

В.З.); “Зв’язки з громадськістю” – 0% та 75% (Рибщун О.В.); “Всесвітня історія” 

– 29% та 100% (лекції – Опря І.А., семінарські заняття – Верстюк В.В.); “Ділова 

українська мова” – 21% та 94% (Маркітантов Ю.О.); “Теорія та методика 

формування елементарних математичних уявлень” – 16% та 84% (Газіна І.О.). 

У ІІ семестрі 2016-2017 навчального року контрольними роботами було 

охоплено 12 академічних груп студентів різних курсів і напрямів 

підготовки/спеціальностей університету денної форми навчання. 

Ректорський контроль засвідчив належний рівень залишкових знань 

студентів з навчальних дисциплін „Організація підприємницької діяльності у 

готельно-ресторанному бізнесі“ (напрям підготовки 6.140101 Готельно-

ресторанна справа, ІІІ курс), „Методика навчання іноземної мови“ (напрям 

підготовки 6.010102 Початкова освіта, ІІІ курс), „Етнопсихологія“ (напрям 

підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка, ІІІ курс), „Філософія мови“ 

(спеціальність 035 Філологія. Українська мова і література, І курс), „Політичний 
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менеджмент“ (напрям підготовки 6.030104 Політологія, ІІІ курс), „Історія 

мистецтва та архітектури“ (спеціальність 023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація, І курс).  

Водночас, значні відхилення зафіксовано на факультеті фізичної культури 

з навчальної дисципліни „Теорія і методика викладання лижного спорту“ 

(Мазур В.А.) (напрям підготовки Фізичне виховання, ІІ курс), де за результатами 

екзаменаційної сесії якісний показник склав 47,8%, а за результатами 

ректорського контролю – 0%, абсолютний показник успішності – 76,9%, за 

результатами екзаменаційної сесії – 100%; на природничому факультеті з 

навчальної дисципліни „Геологія“ (лекції – Лісовський А.С., практичні – 

Касіяник І.П.) (спеціальність 103 Науки про землю, І курс) за результатами 

екзаменаційної сесії якісний показник склав 100%, за результатами ректорського 

контролю – 25%. 

Зважаючи на низький рівень залишкових знань студентів з окремих 

навчальних дисциплін, а також для попередження, виявлення та усунення 

недоліків під час екзаменаційних сесій упродовж минулого навчального року 

звертаємо увагу завідувачів кафедр на необхідність посилення контролю за 

якістю викладання та рівнем навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін, об’єктивністю оцінювання знань студентів. Питання щодо 

результатів літньої екзаменаційної сесії та забезпечення якості підготовки 

фахівців рекомендуємо обговорити на засіданнях кафедр та вчених рад 

факультетів. Окрім того, деканам факультетів необхідно забезпечити належний 

рівень організації ліквідації академічної заборгованості та дотримання її 

графіків, роботи з формування банку ректорських контрольних робіт у 

середовищі системи дистанційного навчання, зокрема на платформі MOODLE, 

ширше використовуючи можливості MOODLE для здійснення поточного 

контролю знань студентів і ректорського контролю рівня залишкових знань 

студентів та ін. 

Актуальною проблемою, яка потребує негайного вирішення, є кількість 

пропусків навчальних занять студентами університету, показник яких щороку 

стрімко зростає. На засіданні ректорату розглядалося питання «Стан 

відвідування студентами університету навчальних занять та заходи щодо його 

поліпшення відповідно до „Положення про навчальну дисципліну студентів 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка” 

(протокол №5 від 11.05.2017 р.).  

Звертаємо увагу деканів факультетів, завідувачів кафедр, керівників інших 

структурних підрозділів на те, що загальна кількість пропусків у ІІ семестрі – 

67629 год. (майже 29 год. на 1 студента); у минулих семестрах – 21 год. на 1 

студента та 13 год. на 1 студента. Загальна кількість пропусків без поважних 

причин у ІІ семестрі – 54746 год., тобто 23 год. на 1 студента. Найбільша 

кількість пропусків – на факультеті української філології та журналістики (57 

год. на 1 студента загалом та 53 год. на одного студента без поважних причин) 

(діаграма 19). 
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Діаграма 19 

Кількість пропусків занять студентами університету  

у ІІ семестрі 2016-2017 н.р. 

 

Найбільшу кількість пропусків занять на одного студента мають групи 

природничого факультету (Geo1–B16), історичного факультету (Ist2-B15), 

фізико-математичного факультету (M1-B14, F1-B14, E1-B14, F1-B13, OVB1–

M16), факультету української філології та журналістики (ZhR1–B16, FUkrb1–

M16, Zhb1–M16, Ukr1–B14, Ua1–B14, Zh1–B13), факультету корекційної та 

соціальної педагогіки і психології (35 група). 

Варто відмітити і позитивну динаміку на окремих факультетах, зокрема, 

значно поліпшилась ситуація з трудовою дисципліною на економічному 

факультеті та на факультеті фізичної культури. В університеті є групи студентів, 

які не мають пропусків без поважних причин, наприклад, PTBms1–B16 

(економічний факультет), P1-B14 (історичний факультет).  

Вкотре акцентуємо увагу деканів факультетів, завідувачів кафедр, 

керівників інших відповідних структурних підрозділів, науково-педагогічних 

працівників та студентів, що згідно зі ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» 

особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на трудову 

діяльність лише у позанавчальний час. 

Наведені вище дані зобов’язують усіх активізуватися і забезпечити 

належне відвідування студентами академічних занять та високу якість 

підготовки фахівців на рівні нормативних вимог.  

Вважаємо за доцільне: 

 забезпечити реалізацію вимог Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка; 
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 впровадити, як того вимагає ст.16 Закону України «Про вищу освіту», 

щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників університету та регулярне оприлюднення результатів такого 

оцінювання; 

 деканам факультетів щомісячно аналізувати стан навчальної 

дисципліни та успішності студентів, вживати оперативних заходів з метою 

усунення проблем, які виникають в освітній діяльності факультету, та 

інформувати ректора про ефективність цих заходів. 

3.5. Якість підготовки фахівців за результатами державної атестації 

здобувачів вищої освіти. Виконання плану державного замовлення на 

випуск фахівців 

Важливою складовою освітнього процесу в університеті є атестація 

здобувачів вищої освіти, яка дає можливість виявити відповідність набутих 

здобувачами вищої освіти компетентностей вимогам стандартів вищої освіти, 

спланувати роботу з покращення їх фахової підготовки. 

Організація та проведення атестації здобувачів вищої освіти в університеті 

здійснювалася відповідно до Положення про порядок створення та організацію 

роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка, затвердженого вченою радою університету 

(протокол №11 від 27 листопада 2014 р.). 

Для атестації здобувачів вищої освіти наказом ректора «Про склад 

екзаменаційних комісій на 2016-2017 навчальний рік» від 31 жовтня 2016 р. №246 

в університеті було створено 69 екзаменаційних комісій, які працювали згідно 

з графіками та розкладами їх роботи. Роботу екзаменаційних комісій очолювали 

провідні фахівці університету, з них  18 докторів наук, професорів. Крім того, 

у роботі комісій брали участь декани факультетів, їх заступники, завідувачі 

кафедр університету. Відсоток осіб, запрошених з інших вищих навчальних 

закладів та установ для головування в екзаменаційних комісіях, склав лише 

1,45% (у 2016 р. – 6,7%). У формуванні складу екзаменаційних комісій на 2017-

2018 н.р. необхідно врахувати, що для забезпечення більшої об’єктивності та 

зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників університету 

необхідно запрошувати не тільки науково-педагогічних працівників інших вишів 

та наукових установ, а й роботодавців. 

Екзаменаційні комісії засвідчили відповідність підготовки випускників 

нормативним вимогам.  

На денній формі навчання: 

- освітній ступінь «бакалавр»: якісний показник – 83,5%, абсолютний показник 

– 99,7 % (у 2015-2016 н.р. відповідно 78,2% і 100%); 

- освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»: якісний показник – 83,1%, 

абсолютний показник – 100% (у 2015-2016 н.р. відповідно 87,4% і 99,8%); 

- освітній ступінь «магістр»: якісний показник – 82,1%, абсолютний показник 

– 100% (у 2015-2016 н.р. відповідно 99% і 100%). 
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Таблиця 14. 

Якісні та абсолютні показники успішності випускників денної форми навчання  

(2015-2016 н.р. та 2016-2017 н.р.) 
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За результатами атестації здобувачів вищої освіти у 2017 р. університет 

здійснив випуск 2108 осіб (у 2015 р. – 2468, 2016 р. – 2012), зокрема: 

 1080 осіб здобули вищу освіту за освітнім ступенем «бакалавр» (639 

випускник денної та 441 – заочної форми навчання), з них дипломи з відзнакою 
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отримали 34 випускники (5,6%) (у 2016 р. – 27 випускників (2,6%)); 

 667 осіб здобули вищу освіту за ОКР «спеціаліст» (243 випускники 

денної та 424 – заочної форми навчання), з них дипломи з відзнакою отримали 63 

випускники (9,4%) (у 2016 р. – 91 випускник (12,1%)); 

 361 особа здобула вищу освіту за освітнім ступенем «магістр» (251 

випускник денної та 110 – заочної форми навчання), з них дипломи з відзнакою 

отримали 78 випускників (21,6%) (у 2016 р. – 76 випускників (34,4%)). 

Зауважимо, що якісні показники успішності випускників за освітніми 

ступенями та освітньо-кваліфікаційним рівнем досить високі, навіть 

перевищують нормативні, але низьким залишається показник кількості дипломів 

з відзнакою. 

Загалом із 2108 випускників дипломи з відзнакою отримали 175 осіб (8,3%) 

(у 2016 р. – 194 особи (9,6%)). Негативна динаміка отримання студентами 

дипломів з відзнакою очевидна, але наголошуємо, що цей показник впливає на 

позиції університету в рейтингу ТОП-200. 
 

Діаграма 20 
Кількість дипломів з відзнакою випускників університету  

за 2015-2017 рр., % 

 
Загалом атестація здобувачів вищої освіти відбулася успішно, дипломи 

про вищу освіту видані вчасно (на відміну від багатьох вищих навчальних 

закладів України). 

Звертаємо увагу на необхідність подолання невідповідального ставлення 

окремих працівників до організації роботи екзаменаційних комісій, зокрема це 

стосується секретарів екзаменаційних комісій, які не завжди ретельно ставилися 

до виконання своїх обов’язків, що спричинило низку помилок у формуванні 

звітної документації, а саме протоколів про присвоєння кваліфікації 

випускникам університету.  

Звертаємо особливу увагу деканів та завідувачів кафедр на відповідальне 

ставлення до рекомендації кафедр на отримання студентами дипломів з 

відзнакою з метою уникнення необхідності передруку дипломів з відзнакою. 
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3.6. Робота зі сприяння реалізації потреби випускників у 

працевлаштуванні 

У 2016-2017 н.р. в університеті реалізовано комплекс заходів, спрямованих 

на працевлаштування випускників, підвищення їхньої конкурентоспроможності 

на ринку праці та адаптації до практичної діяльності, встановлення та підтримка 

зв’язків, здійснення моніторингу їх кар’єри. Упродовж звітного періоду: 

- проведено моніторинг працевлаштування випускників 2016 р. та 

попередніх років (2014-2015 рр.) через надсилання до управлінь освіти і науки 

листів-запитів щодо підтвердження працевлаштування випускників; 

- проведено моніторинг виконання угод щодо працевлаштування 

випускників університету, які отримали одноразову грошову допомогу у 2014 р. 

(листи-запити до 19 управлінь освіти і науки з 11 областей України); 

- надіслано листи щодо наявних вакансій до управлінь освіти і науки 24 

областей України з метою сприяння працевлаштування випускників 2017 р.; 

- до університету було надіслано інформацію про наявність вакансій на 

педагогічні та непедагогічні спеціальності з Вінницької (15 вакансій), 

Миколаївської (11 вакансій), Хмельницької (5 вакансій) областей; 

- здійснювався моніторинг працевлаштованих випускників університету та 

рівень їх адаптації до першого робочого місця; 

- сформовано банк роботодавців, який містить інформацію про 700 

загальноосвітніх закладів Хмельницької області та інших областей України; 

- випускникам університету надавалися консультації та роз’яснення 

особливостей працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, 

оформлення резюме, підстав для отримання одноразової грошової допомоги, 

особливостей працевлаштування осіб, які навчалися за цільовими 

направленнями. 

У 2016-2017 н.р. 37 випускників, які закінчили навчання у 2016 р. за 

напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю і навчалися за рахунок 

коштів державного бюджету та уклали договір про роботу в загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладах на термін не менше, як три роки і 

прибули до місць роботи, отримали одноразову адресну грошову допомогу в 

п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. 

Університет продовжує роботу з оновлення інформації веб-сайту, 

наповнювання банку роботодавців, обліку тристоронніх угод, моніторингу 

регіонального ринку праці тощо. 

Завданнями на наступний навчальний рік є: 

- продовження співпраці університету з державною службою зайнятості, 

з підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, що є 

потенційними роботодавцями для випускників університету; 

- проведення тренінгів, індивідуальних консультацій з питань 

працевлаштування; 

- інформування випускників університету про наявні вакансії; 
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- здійснення контролю за працевлаштуванням осіб, які навчалися за 

державним замовленням та продовжили навчання за контрактом або за заочною 

формою навчання;  

- здійснення моніторингу працевлаштування осіб, які завершили 

навчання за освітнім ступенем «магістр» за кошти фізичних осіб, підготовка яких 

за освітнім ступенем «бакалавр» або освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«спеціаліст» здійснювалася за державним замовленням. 

 

IV. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

4.1. Організація та результати науково-дослідної роботи 

Невід’ємною складовою вищої освіти є наукова, науково-технічна та 

інноваційна діяльність, яка провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і 

виробничої діяльності в системі вищої освіти. 

Упродовж 2016-2017 н.р. науково-дослідна робота університету 

реалізовувалась на 40 кафедрах, у 18 наукових школах, 13 науково-дослідних 

центрах, 24 науково-дослідних лабораторіях, докторантурі й аспірантурі. 

Загалом науково-педагогічні та наукові працівники університету розробили 47 

колективних та 1 держбюджетну теми, які були спрямовані на дослідження 

важливих теоретичних і прикладних проблем, написання докторських і 

кандидатських дисертацій, підручників, навчальних посібників, методичних 

розробок. 

У 2016 р. завершено роботу над виконанням завдань держбюджетної теми 

«Синтез, отримання і термоелектричні властивості масивних матеріалів на 

основі багатокомпонентних сполук Ag-Pb-Sb-Te (LAST)», керівник – кандидат 

фізико-математичних наук, доцент Криськов Цезарій Андрійович. 

Розпочато виконання нового проекту наукових досліджень і розробок за 

кошти державного бюджету (за результатами конкурсного відбору 2016 р.): 

«Теорія управління процесами формування компетентнісних і світоглядних 

якостей майбутнього учителя фізико-технологічного профілю»», керівник – 

доктор педагогічних наук, професор Атаманчук Петро Сергійович.  

Загальний обсяг фінансування на 2017 р. для виконання запланованої теми 

складає 500 тис. грн. 

Упродовж 2016-2017 н.р. на базі університету проведено 30 наукових 

заходів, з-поміж яких: 8 міжнародних, 12 всеукраїнських і 5 регіональних 

науково-практичних конференцій, 3 науково-практичні семінари, 2 круглі столи. 

Значна робота в університеті здійснюється з метою підготовки та видання 

наукової продукції. За результатами наукової діяльності колективу університету 

в 2016 р. опубліковано 2290 одиниць наукових і навчально-методичних праць, 

серед яких: 34 монографії та історичні нариси (Абрамович С.Д., Аліксійчук 

О.С., Борисова Т.В., Баженов Л.В., Баженова С.Е., Бахмат Н.В., Березіна І.В., 

Волковинська І.В., Дмітрієва О.І., Дуткевич Т.В., Жигульова Е.О., Ящишина І.В., 

Карпенко Т.П., Кеба О.В., Конет І.М., Копилов С.А., Матвейчук Л.О., Мельник 
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Ж.В., Миронова С.П., Мілевська О.П., Прядко О.М., Раєвська Я.М., Сірант А.М., 

Скрипник А.Ю., Степанков В.С., Урсу Н.О., Федьков О.М., Філінюк А.Г., 

Франчук Т.Й., Шенкнехт Н.М., Юрчишин Ю.В.), 2 підручники (Степанков В.С., 

Баженов О.Л.); 96 навчальних і навчально-методичних посібників, 2100 

наукових статей, 15 наукових статей з імпакт-фактором опубліковано в 

наукових виданнях (станом на 01 січня 2017 р.). 

Відділ наукової роботи і міжнародних зв’язків підготував і видав 8 

збірників наукових праць. Видано друком 24 фахові наукові збірники на 

факультетах університету. Завданням університету є підвищення рівня 

періодичних видань і наукових публікацій за рахунок внесення їх до 

наукометричних баз даних, що суттєво впливає на рейтинг університету. У 

звітному році успішно завершено роботу зі внесення 8-го фахового видання 

університету «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія філологічна» (ISSN 

2309-7086, ICV 2015: 29,43) до наукометричної бази Index Copernicus 

(Республіка Польща). 

У квітні 2017 р. видавнича служба «УРАН» оприлюднила результати 

наукометричного моніторингу суб’єктів науково-видавничої діяльності України 

за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг 

українських вищих навчальних закладів. Результати рейтингу вищих навчальних 

закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для 

відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним 

закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує понад 

20 000 наукових журналів та сотні книжкових серій. У квітні 2017 р. до цієї бази 

даних Scopus включено 136 вищих навчальних закладів України, що на 9 вищих 

навчальних закладів більше, ніж у квітні 2016 р. У рейтинговій таблиці вищі 

навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша – показником, що 

базується на кількості наукових публікацій і їх цитувань. Університет посів 122 

місце (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 3 місце, 

Хмельницький національний університет – 36 місце).  

Наголошуємо на важливості активізації роботи з публікацій наукових 

статей у збірниках, які внесені до бази даних Scopus, та підвищенні у 2017-2018 

н.р. показника індексу Гірша. 

Важливим питанням є захист прав об'єктів інтелектуальної власності 

науково-педагогічних працівників університету, які у 2016-2017 рр. 

зареєстрували 13 патентів на корисну модель у Державному реєстрі патентів 

України, зокрема: 

- Понеділок В.В. – 8 патентів (у співавторстві); 

- колектив авторів (Оптасюк С.В., Будзуляк С.І., Капуш О.А., Тріщук Л.І. та 

ін.) – 2 патенти; 

- колектив авторів (Руснак В.М., Гераськін В.М., Божок А.М.) – 2 патенти. 

Минулого навчального року в Державній службі інтелектуальної власності 

України зареєстровано авторське право на 2 навчальні видання, а саме: 

1. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи та практичний курс): 

навчальний посібник. – 2-е видання / [П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. 

Панчук, Р.М. Білик, У.І. Недільська]. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-
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Сервіс», 2015. – 208 с. (Свідоцтво авторського права на твір № 68091 від  

3.10.2016 р.). 

2.  Урсу Н. Нариси з історії образотворчого і декоративно-прикладного 

мистецтва Хмельниччини : навч. посіб. для студ. худож. спец. / Н. О. Урсу. – 

Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 223 с. (Свідоцтво авторського права 

на твір № 7220068 від 23.02.2017 р.). 

У 2017 р. викладачі університету були відзначені за участь у ХІІ обласному 

конкурсі науково-дослідних робіт:  

- ІІІ премія у номінації «Фундаментальні НДР» – професори 

Атаманчук П.С., Конет І.М. та доценти Білик Р.М., Ніколаєв О.М.;  

- І премія у номінації «Гуманітарні НДР» – професор Завальнюк О.М.; 

- ІІІ премія у номінації «Монографії і підручники» – професор Марчук Л.М. 

та доцент Попович А.С. 

Постановою президії Комітету з державних премій України в галузі науки 

і техніки №6  (від 10 жовтня 2017 р.) продовжено виплату стипендії Кабінету 

Міністрів України двом молодим науковцям університету – кандидату 

педагогічних наук, доценту кафедри методики викладання фізики та дисциплін 

технологічної освітньої галузі, керівнику відділу наукової роботи і міжнародних 

зв’язків Білику Р.М. та кандидату наук з фізичного виховання та спорту, доценту 

кафедри фізичного виховання Юрчишину Ю.В. 

Недоліками в організації науково-дослідної роботи є:  

– низький рівень репрезентації результативності наукової роботи 

окремих кафедр у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of 

Science, Index Copernicus International та ін.) та реалізації грантових програм і 

госпдоговірних науково-дослідних робіт, що виконуються в університеті; 

– низька якість роботи із залучення позабюджетних інвестицій у 

наукові дослідження університету та збільшення частки наукових досліджень і 

розробок, що фінансуються за кошти державного бюджету. 

Шляхи покращення показників наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності в університеті: 

 зміцнення матеріально-технічної бази наукових досліджень; 

 активізація діяльності науково-педагогічних працівників з написання 

статей у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах 

даних;  

 активізація участі науково-педагогічних працівників у конкурсному 

відборі наукових проектів фундаментальних досліджень, прикладних 

досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок; 

 унормування питання щодо захисту прав об'єктів інтелектуальної 

власності науково-педагогічних працівників університету; 

 моніторинг грантових організацій-донорів для залучення 

позабюджетних інвестицій у наукові дослідження, що здійснюються в 

університеті. 
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4.2. Студентська науково-дослідна робота 

Складовою забезпечення якості вищої освіти в університеті є  

результативна студентська науково-дослідна робота, яка розвиває їх творче 

мислення, індивідуальні здібності, формує навички дослідницької діяльності.  

В умовах імплементації Закону України «Про вищу освіту» протягом 2016-

2017 н.р. продовжено роботу із впровадження нової організаційної моделі 

студентської наукової роботи. Відповідно до Статуту університету частиною 

системи громадського самоврядування є Наукове товариство студентів 

(слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених. У зв’язку з цим 

розроблено та затверджено Положення про Наукове товариство студентів 

(слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

Результативною була робота щодо участі студентів університету у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та Всеукраїнській 

студентській олімпіаді. Зазначимо, що згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016-

2017 н.р.» від 09 грудня 2016 р. №1495, університет призначено базовим для 

проведення олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта». 

У листопаді-грудні 2016 р. було проведено І-й етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади, за результатами якого було визначено 30 переможців, 

яких направлено до 11 вищих навчальних закладів, що визначені наказом 

Міністерства освіти і науки України від 09.12.2016 р. №1495 базовими для 

проведення ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади. 

ІІ-й етап зі спеціальності «Початкова освіта» відбувався в університеті 05-

06 квітня 2017 р. У ньому взяли участь 57 учасників із 31 вищого навчального 

закладу України. У перший конкурсний день учасники виконували тестові 

завдання за допомогою системи MOODLE в лабораторіях обчислювальної 

техніки університету. Наступного дня конкурсанти відповідно до жеребкування 

складали плани-конспекти уроків з методик початкової освіти та демонстрували 

фрагменти уроку (етап вивчення нового матеріалу). Для цього учасників було 

забезпечено навчальними програмами та підручниками, наочними посібниками 

і матеріалами. Наш університет у ІІ-му етапі олімпіади представляли двоє 

студентів педагогічного факультету – Даниленко М.В. та Костишин В.В., які 

посіли третє (наказ Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2017 р. 

№1098) та шосте місце відповідно (наукові керівники – доценти Бахмат Н.В. та 

Бабюк Т.Й.). 

Переможцями ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з інших 

спеціальностей стали такі студенти університету: 

 І місце зі спеціальності «Військова історія» – студент IV курсу 

історичного факультету Ярич В.П. (науковий керівник – професор 

Філінюк А.Г.); 

 ІІІ місце зі спеціальності «Дошкільна освіта» (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 31 липня 2017 р. №1098) – студентка ІІІ курсу факультету 
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корекційної та соціальної педагогіки і психології Ватаман В.Ю. (науковий 

керівник – професор Миронова С.П.); 

 ІІІ місце зі спеціальності «Соціальна допомога» (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 31 липня 2017 р. №1098) – магістрантка факультету 

корекційної та соціальної педагогіки і психології Мишевська Н.Л. (наукові 

керівники – доцент Мельник Л.П. і старший викладач Раєвська Я.М.). 

Для участі у ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. (у 2017-

2018 н.р. Міністерство освіти і науки України планує проведення 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей) було направлено 20 робіт до 14 вищих навчальних закладів. 

Маємо такі здобутки: 

– у галузі «Дошкільна освіта» Доротюк Ю.О., студентка ІІІ курсу 

педагогічного факультету, нагороджена дипломом ІІІ ступеня (науковий 

керівник – Ватаманюк Г.П.); 

– у галузі «Початкова освіта» Бєлова О.Ю. та Герцен Ю.М., 

студентки IV курсу педагогічного факультету, нагороджені дипломами ІІ 

ступеня (науковий керівник – доцент Бахмат Н.В.); 

– у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка» Кофлюк Л.В., 

магістрантка факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, 

нагороджена дипломом ІІІ ступеня (науковий керівник – доцент Мілевська О.П.); 

– у галузі «Фізика» Німчук Н.І., магістрант фізико-математичного 

факультету, нагороджений дипломом ІІІ ступеня (науковий керівник – професор 

Атаманчук П.С.); 

– у галузі «Педагогічні науки» Басараба О.А., студентка ІІІ курсу 

факультету української філології та журналістики, нагороджена дипломом ІІІ 

ступеня (науковий керівник – доцент Франчук Т.Й.). 

Серед переможців ІІ (обласного) етапу ХVII Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика, який відбувся у грудні 2016 р., студентка 

університету Колісник Ю. виборола І місце (науковий керівник – професор 

Марчук Л.М.). 

Звертаємо увагу деканів та завідувачів кафедр, що студентська наукова 

робота потребує активізації. Маємо низький рівень охоплення студентів 

науковою роботою, зокрема, упродовж звітного року студенти університету 

здійснили лише 719 наукових публікацій, що в середньому складає 20% (у 2014-

2015 н.р.  20%, у 2015-2016 н.р. – 22%). 

Для активізації науково-дослідницької роботи студентів пропонуємо 

Науковому товариству студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих 

вчених університету: 

 розробити та наповнити власний сайт; 

 сприяти участі здобувачів вищої освіти в наукових конференціях, 

форумах, семінарах, що проводяться в Україні та за кордоном; 

 інформувати здобувачів вищої освіти про фонди, які здійснюють 

грантову підтримку наукових досліджень студентів та молодих учених; 
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 активізувати роботу кафедр щодо залучення студентів до участі у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук, Всеукраїнській студентській олімпіаді, інших 

конкурсах студентських наукових робіт.  

Звертаємо увагу деканів факультетів, завідувачів кафедр та науково-

педагогічних працівників – лише за умови інтеграції навчальної та науково-

дослідної роботи ми зможемо забезпечити підготовку конкурентоспроможних 

фахівців та підтвердити якість їх підготовки. 

 

V. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Важливим напрямом діяльності університету є розвиток міжнародної 

співпраці. Університет має офіційні угоди про співпрацю із 39 зарубіжними ВНЗ 

й організаціями світу, є постійним членом Міжнародної асоціації університетів, 

Євразійської асоціації університетів, співзасновником Консорціуму 

Варшавського та українських університетів. Упродовж 2016-2017 н.р. структурні 

підрозділи університету працювали в напрямі забезпечення процесу інтеграції 

України в міжнародний освітній, науковий та культурний простір, що 

супроводжується трансформацією вищої школи країни, розширення кордонів 

міжнародної співпраці, підвищення її ефективності та зміцнення встановлених 

зв’язків.  

Університет має угоди про співпрацю з університетами таких країн: 

Німеччина, США, Туреччина, Узбекистан, Литва та ін. На сьогодні головними 

нашими партнерами є виші найближчих сусідів – Республіки Польща 

(Варшавський університет, Ягелонський університет, Академія імені Яна 

Длугоша в Ченстахові, Університет гуманітарних та природничих наук імені Яна 

Кохановського в м. Кєльце), Молдови (Відділ оптоелектроніки Інститут 

прикладної фізики АН Молдови, Придністровський державний університет імені 

Т.Г. Шевченка) та ін. 

Упродовж 2016-2017 н.р. університет уклав угоди зі Всеукраїнською 

молодіжною громадською організацією «АЙСЕК в Україні» (AIESEK), 

Інститутом Педагогіки і Адміністрації імені Мєшка І у Познані (Республіка 

Польща), Державним науковим закладом «Інститут економіки Національної 

академії наук Білорусі» (Республіка Білорусь), Тираспольським державним 

університетом (Молдова). 

У 2017 р. укладено угоду про співпрацю з Академією ім. Яна Длугоша в 

Ченстахові (Республіка Польща), у рамках якої планується реалізація програми 

підготовки здобувачів вищої освіти «Подвійний диплом». Предметом угоди є 

академічна мобільність студентів, проведення спільних досліджень у межах 

наукових програм і грандів, організація спільних конференцій і наукових 

семінарів, видання спільних статей та наукових і методичних монографій.  

У 2016 р. розпочалася співпраця університету з Університетом Миколая 

Коперника в Торуні (Республіка Польща) та з Геттінгенським університетом 

імені Георга Августа (ФРН). 



69 

 

08 - 10 липня 2016 р. декан факультету іноземної філології Кшевецький 

В.С. брав участь у XVI засіданні Консорціуму Варшавського університету та 

українських університетів в Харківському національному університеті імені В.Н. 

Каразіна. Учасники заходу обговорили проблему сучасного стану, розвитку та 

перспектив вищої освіти в Польщі та Україні, реалізацію проекту «Східних 

Студій», окреслили основні стипендіальні пропозиції на 2016-2017 н.р. Також 

значну увагу було приділено питанням організації 3-ої Літньої школи 

«Центрально-Східна Європа: нові виклики та нові можливості для України». 

30 вересня – 1 жовтня 2016 р. в м. Варшава відбулося XVІI засідання 

Консорціуму Варшавського та українських університетів. Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка на засіданні 

представляли ректор Копилов С.А. і декан факультету іноземної філології 

Кшевецький В.С. Учасники заходу обговорили проблему сучасного стану, 

розвитку та перспектив вищої освіти в Польщі та Україні, реалізацію проекту 

«Східних Студій», програм Еразмус+ і Горизонт 2020. 

26 травня 2017 р. у Сумському державному університеті відбулося XVIII 

засідання Консорціуму Варшавського та українських університетів, яке зібрало 

представників із 12 вищих навчальних закладів України й Польщі та Посольства 

Республіки Польща. Наш університет на цьому заході представляв декан 

факультету іноземної філології Кшевецький В.С.. Під час роботи Консорціуму 

було обговорено реалізацію програми «Східних студій» в Україні, проведення 4-

ї Літньої школи для студентів – учасників програми «Східні студії» в Україні 

(зокрема, ключовою була тема «Європейська безпека: Східна Європа та Україна 

перед викликами гібридних загроз»). Також відбулися презентація 

стипендіальних програм 2017-2018 н. р. для навчання / стажування / проведення 

досліджень на базі Варшавського університету та презентація журналу 

«Польські студії» (Polskie Studia). Жваві обговорення точилися й навколо 

питання участі Консорціуму Варшавського університету та українських 

університетів у ІІІ відкритому конкурсі Програми Міжнародних дослідницьких 

агенцій. 

Викладач кафедри німецької мови Микуляк М.І. перемогла у 

конкурсному відборі і стала учасницею програми «European Associates 

Programmes Nordbayern/Berlin 2016», що фінансується за підтримки 

Міністерства закордонних справ ФРН у рамках програми «Розширення 

партнерських зв’язків з громадянським суспільством у країнах Східної Європи». 

За умовами проекту Микуляк М.І. стажувалася в середній школі Тео Шоллера у 

м. Нюрнберг. 
Університет співпрацює з Німецькою службою академічних обмінів 

(ДААД), яка є посередницькою організацією зовнішньої культурної, освітньої та 

наукової політики, а також розвитку співпраці в галузі вищої школи м. Бонн 

(ФРН). Головне управління ДААД надало студентці ІІІ курсу факультету 

іноземної філології університету Анні Панько стипендію для проходження 

літнього навчання 15 серпня – 07 вересня 2017 р. в університеті Фехта (Нижня 

Саксонія). 
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12 листопада 2016 р. до університету завітала китайська делегація 

Інституту Конфуція. Вони мали змогу ознайомитись з історією, науковими та 

спортивними досягненнями нашого вишу. Метою створення Інституту Конфуція 

в Україні є розширення і зміцнення дружби, взаєморозуміння і співпраці між 

Україною і Китайською Народною Республікою в галузі освіти, науки і культури, 

викладання китайської мови цільовим групам, поширення знань про історію та 

культуру Китаю. 

У квітні - травні 2017 р. в університеті відбувалися безкоштовні заняття з 

англійської мови під керівництвом іноземної волонтерки Аміри Мохамед Фоуад 

Амін (громадянки Арабської Республіки Єгипет) у рамках угоди Молодіжної 

громадської організації «AIESEK».  

У період з жовтня 2016 р. по червень 2017 р. команда науковців 

університету на чолі з доктором педагогічних наук, професором 

Атаманчуком П.С. (Кух А.М., к.пед.наук, доцент; Атаманчук В.П., к.філол. наук, 

доцент; Ніколаєв О.М., д.пед.наук, доцент; Семерня О.М., к.пед.наук, доцент; 

Білик Р.М., к.пед.наук, доцент) у черговий раз взяла активну участь у всіх етапах 

Європейсько-Азіатської першості з наукової аналітики в галузі педагогічних 

наук. За результатами першості науковці університету отримали 4 золоті і 4 

бронзові медалі, вивели університет на І місце як на національному, так і на 

Європейсько-Азіатському рівні. 

Упродовж навчального року на базі університету проведено низку 

міжнародних наукових конференцій, зокрема: 

– Міжнародну науково-практичну конференцію «Дидактичні механізми 

дієвого формування компетентністних якостей майбутніх фахівців фізико-

математичних спеціальностей» (12-13 жовтня 2016 р.); 

– ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми 

наступності дошкільної і початкової освіти» (6-7 квітня 2017 р.); 

– Міжнародну студентську наукову Інтернет-конференцію «Англійська 

мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти» (18-28 квітня 2017 

р.);  

– Другий фестиваль-конкурс «Український міжнародний музичний 

феєрверк» (20-23 квітня 2017 р.);  

– Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми 

психології особистості та міжособистісних взаємин» (21 квітня 2017 р.);  

– ХІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Корекційна освіта: 

історія, сучасність та перспективи розвитку» (26-27 квітня 2017 р.); 

– Х Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми, пріоритети та 

перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті» (11-12 травня 

2017 р.); 

– Міжнародну математичну конференцію «Диференціальні рівняння та їх 

застосування» (19-21 травня 2017 р.). 

На сьогодні покращенню цієї ділянки роботи сприятиме: 
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 укладення та реалізація угод про співпрацю із зарубіжними вищими 

навчальними закладами з метою здобуття студентами університету вищої освіти 

за програмою «Подвійний диплом»;  

 активізація участі структурних підрозділів університету в міжнародних 

грантових програмах; 

 забезпечення академічної мобільності науково-педагогічних 

працівників та студентів університету; 

 інформаційна та консультативна підтримка учасників академічних 

обмінів; 

 проведення інформаційних семінарів щодо грантових програм та 

програм академічних обмінів та ін. 

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ТА РОЗВИТОК 

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Одним із ключових напрямів діяльності університету є виховна робота зі 

студентською молоддю. Упродовж звітного року організація виховної роботи 

здійснювалася відповідно до плану виховної роботи на 2016-2017 н.р., планів 

виховної роботи факультетів. Основними складовими у виховній роботі 

університету, як і визначено Концепцією гуманітарного розвитку України на 

період до 2020 р., Стратегією національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді на 2016-2020 рр., були громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне 

та духовно-моральне виховання.  

Упродовж 2016-2017 н.р. в університеті було організовано низку заходів 

національно-патріотичного виховання, з-поміж яких: національно-патріотична 

акція «Ланцюг миру», концерт до Дня захисника України «Тим, хто Вітчизну 

захистив», акція «Свічка пам’яті», літературно-музична композиція «Вони 

дивилися в небо», виховні години «Герої не вмирають!», «Небесна Сотня у 

наших серцях», концерт пам’яті Героїв Небесної Сотні, тематичні години, лекції-

бесіди, круглі столи з нагоди відзначення річниці Революції Гідності, концерт 

пам’яті загиблого Героя України, випускника університету Миколи Гордійчука, 

мітинги-реквієми біля меморіальних дощок випускникам університету, які 

загинули під час проведення АТО та ін. На такі заходи були запрошені сім’ї 

переселенців з тимчасово окупованих територій та учасники АТО. 

Завдяки високому рівню патріотизму серед викладачів та студентів за 

звітний період було зібрано кошти для учасників АТО, організовано матеріальну 

та моральну допомогу для переселенців з тимчасово окупованих українських 

територій. Були проведені тематичні зустрічі в академічних групах до Дня 

Збройних Сил України «Наша армія – наша гордість», святковий концерт до Дня 

Збройних Сил України «Захисникам та героям». 
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З нагоди річниці Революції Гідності і Свободи було проведено національно-

патріотичні акції, вечори пам’яті «Майдан очима студентів», вечір патріотичної 

пісні, тематичні флешмоби, фотовиставки. До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні 

проведено мітинги-реквієми. 

Академічна громада університету взяла активну участь у всеукраїнських 

акціях «Від серця до серця», «Промінь надії», у традиційних благодійних заходах 

«Стань донором – врятуй життя!», «Тепло дитячих сердець», низці акцій до Дня 

святого Миколая. До Всесвітнього дня людей з особливими потребами в 

університеті було проведено благодійні ярмарки солодощів та новорічних 

прикрас, виставку робіт університетського гуртка ручної роботи та ін.  

З нагоди Всесвітнього дня волонтера найактивніші волонтери були 

нагороджені грамотами виконавчого комітету м. Кам’янця-Подільського, 

Хмельницької обласної ради. 

Відзначимо й належну організацію культурно-масових та розважальних 

заходів для студентства, зокрема: святковий концерт для першокурсників 

«Знайомство зі студентським життям», пізнавальну акцію «Я – студент 

Кам'янця-Подільського», «Посвята першокурсників у студенти», кубок ректора 

«Першачок» серед КВН І-х курсів, «Таланти університету», конкурс на кращих 

ведучих «Битва ведучих», інтелектуально-розважальне шоу «Хто зверху?», 

«Краса університету–2017», фестивалі та чемпіонати з КВН, брейн-ринг, «Що? 

Де? Коли?» та ін.  

Найжвавіший інтерес серед студентства викликають заходи, проведені 

студентським клубом університету. Цього року в університеті стартували нові 

проекти «Мега данс» та «Гра приколів». Було проведено низку заходів, 

спрямованих на популяризацію та формування позитивного іміджу 

університету, залучення до нього нового континенту студентів.  

Вагомий внесок у популяризацію університету серед учнівської молоді було 

зроблено завдяки таким заходам для випускників шкіл міста та району, як: 

«Знайомство зі студентським життям», «Студентський капуснячок», «Краса 

університету», «Битва ведучих», фестивалі КВН, спортивний брейн-ринг, «Батл 

черлідерів», «Вечір американського футболу» та виїзні виступи команд 

університетської ліги КВН до міст Тернопіль, Рівне, Одеса, Хмельницький, 

Вінниця, Дунаївці та ін. 

Проведено ряд ігор «Шкільного дивізіону» студентської ліги КВН К-ПНУ 

імені Івана Огієнка», у яких взяли участь команди старшокласників з м. 

Хмельницький, м. Кам’янець-Подільський, м. Дунаївці, м. Берегомет. Команди 

старшокласників відвідали університет під час проведення І-го та ІІ-го 

півфіналів та фіналу «Шкільного дивізіону» студентської ліги КВН нашого 
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вищу, новорічного фестивалю КВН «Новий рік на носі» та занять у «Школі 

КВН» зі сценічної майстерності.  

У «Школі КВН» університету навчалося 7 команд старшокласників ЗОШ м. 

Кам’янець-Подільський, м. Дунаївці, м. Берегомет та м. Хмельницький. 

Участь 12 команд університетської ліги КВН у телевізійному проекті «Битва 

вузів», які цього року в загальному підсумку здійснили 38 виїзних виступів на 

сцені ТРК «Поділля-центр», стала переможною – Кубок виборола збірна команда 

університету «Блюз». Команди університетської ліги КВН ставали призерами 

регіональних фестивалів КВН, перемогли у «Молодіжній лізі КВН» та 

«Подільській лізі КВН». Перемогли студенти університету і в пілотному проекті 

«Новорічний батл діджеїв» Кам’янця-Подільського. 

Проведено ІІ тур конкурсу серед команд черлідерів «Батл черлідерів», у 

якому взяли участь 12 команд. Черлідери активно виступають на 

університетських заходах, гідно представляють університет на міських, 

обласних та всеукраїнських спортивних і культурно-масових заходах, зокрема: 

відкриття туристичного сезону в Кам’янці-Подільському, чемпіонат України з 

американського футболу, чемпіонат України з жіночого флаг-футболу, 

міжнародні змагання з настільного тенісу «Кам’янецька весна», відкриття 

Міжнародного турніру зі змішаних єдиноборств «MMA PRO UKRAINE-10». 

Збірна команда черлідерів «Черіс» цього року здобула перемогу в 

танцювальному конкурсі «Фортеця фест – 2017». Творчі колективи та солісти 

університету протягом року брали активну участь у численних культурно-

мистецьких заходах міста та області, виступали з творчими звітами.  

В університеті діє міська «Академія волонтерства», у якій здобувають 

навички волонтерської справи 80 учнів та студентів навчальних закладів 

Кам’янця-Подільського. Упродовж року студенти брали активну участь у роботі 

міської організації «Волонтери Кам’янця-Подільського», працюючи в дитячих 

будинках, збираючи кошти для малозабезпечених.  

На факультетах університету регулярно проводяться різні виховні заходи:  

 лекції, присвячені роковинам Голодомору, круглий стіл, присвячений 

Дню Гідності та Свободи, круглий стіл «До річниці Революції Гідності: підсумки 

та перспективи», заходи, присвячені відзначенню звільнення Кам’янця-

Подільського від німецько-фашистських загарбників та з нагоди річниці Дня 

Перемоги на історичному факультеті; 

 тематичні літературні вечори, конкурс вертепів, виставка писанок та 

вишиванок на факультеті української філології та журналістики; 

 благодійний концерт «Студент-солдату», благодійна виставка «Україна 

починається з мене», робота театральної студії, заходи до Всеукраїнського тижня 

права на факультеті іноземної філології;  

 флеш-моб «Україна понад усе!», акції «Моя Україна», «Мости єднання», 

«Митці за перемогу», робота дитячого театру пiснi «Любава», благодійний 

фестиваль «Подаруй дитині посмішку» на педагогічному факультеті; 

https://www.youtube.com/watch?v=xT9ahJIysXw&feature=youtu.be
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 спортивний захід «Ігри патріотів», «Тиждень здоров’я», брейн-ринг 

«Олімпізм та сучасність» на факультеті фізичної культури; 

 акції зі збереження флори і фауни заповідного регіону «Подільські 

Товтри», конкурси екологічного малюнка, низка екологічних акцій «Заради 

майбутнього» на природничому факультеті; 

 акція «Бібліотека українського воїна», фотоакція «Лист українському 

солдату», квілінг-конкурс «Валентинка для воїна АТО» на економічному 

факультеті. 

Невід’ємною частиною громадського самоврядування університету є 

студентські органи. Упродовж року співпраця зі студентським самоврядуванням 

була спрямована на вирішення питань навчання та побуту, захисту прав та 

інтересів студентів. Університет забезпечив можливість студентським сенаторам 

брати активну участь у роботі вченої ради університету, ректорату. Вони гідно 

представляють наш університет у громадській раді міста, молодіжній раді при 

виконкомі Кам’янець-Подільської міської ради. Представники студентського 

сенату взяли участь у всеукраїнських турнірних дебатах, наукових конференціях 

та круглих столах у містах Києві, Чернівцях, Хмельницькому, Полтаві. 

Студентський актив університету організував студентський форум «Літо, давай, 

прощавай». Силами студентського сенату було організованого творчу зустріч 

студентів із солістом відомого українського гурту «Антитіла» Тарасом Тополею. 

Студентський сенат взяв активну участь в організації та проведенні заходів для 

молоді міста. 

Виховна робота в університеті є різноплановою. Водночас потребують 

вирішення такі питання, як посилення ролі ради з виховної роботи, активізація 

роботи кураторів академічних груп, всебічне поглиблення патріотичного 

виховання студентської молоді. 

Вважаємо за доцільне рекомендувати відділу навчально-виховної роботи 

та гуманітарної освіти й органам студентського самоврядування у наступному 

навчальному році акцентувати увагу на вирішенні таких завдань:  

 вдосконалити механізм залучення студентів до оцінювання якості 

надання університетом освітніх послуг та формування рейтингу науково-

педагогічних працівників;  

 долучатися до проведення моніторингу серед студентів щодо якості 

освітнього процесу, умов проживання в гуртожитках;  

 покращити ефективність роботи кураторів академічних груп, 

активізувати індивідуальну виховну роботу зі студентами, які порушують 

навчальну і трудову дисципліну;  

 розробити та реалізувати Програму залучення студентів старших 

курсів до надання допомоги студентам І-ІІ курсів (за аналогією програм «Peer 

mentoning» і «Peer Assisted Study scheme») та допомагати адаптуватися їм до 

навчання в університеті;  

 посилити взаємодію органів студентського самоврядування з 

кафедрами, деканатами, ректоратом, зокрема в удосконаленні освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи та ін. 
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VІІ. СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

Вагомими здобутками університету є спортивні досягнення студентів. 

Потужний спортивний потенціал факультету фізичної культури й інших 

факультетів сприяє формуванню позитивного іміджу нашого вишу не лише в 

Україні, але й світі.  

Головним спортивним досягненням університету 2016-2017 н.р. стала 

участь чотирьох студентів-спортсменів у змаганнях Х Всесвітніх ігор на основі 

завойованих ліцензій, що відбувалися 20-30 липня 2017 р. в м. Вроцлав 

(Республіка Польща), зокрема: 

- заслуженого майстра спорту України Тетяни Мельник (пауерліфтинг); 

- майстра спорту України міжнародного класу Катерини Баєвої (спортивна 

акробатика); 

- майстрів спорту України Станіслава Подостройця (стрибки на батуті), 

Ірини Назімової (спортивна акробатика). 

Результати їх виступу: 

- срібна медаль Тетяни Мельник (пауерліфтинг); 

- бронзова медаль Ірини Назімової (спортивна акробатика жіноча пара) (за 

результатами змагань Назімова Ірина претендує на отримання звання 

«Заслужений майстер спорту України»); 

- участь у фіналі змагань зі стрибків на батуті (акробатичній доріжці) 

Катерини Баєвої та Станіслава Подостройця. 

Значні здобутки на міжнародних змаганнях мають борці вільного стилю 

факультету фізичної культури, зокрема 1 вересня у м. Маконі (Франція) відбувся 

юнацький чемпіонат світу, де студентка факультету фізичної культури, майстер 

спорту України з вільної боротьби Оксана Лівач виборола бронзову нагороду. До 

медалей наших борців у листопаді 2016 р. бронзову нагороду Міжнародних 

змагань Golden Grand Prix, що відбулися у м. Баку (Азербайджан) додала майстер 

спорту України міжнародного класу Тетяна Кіт. З 30 листопада по 2 грудня у м. 

Харків відбувся Клубний чемпіонат світу з вільної боротьби, де майстер спорту 

України міжнародного класу Семен Радулов виборов бронзову нагороду. 

На чемпіонаті Європи U-23, що відбувся у м. Сомбатхей (Угорщина) золоті 

нагороди вибороли студентки Лілія Горішна і Тетяна Кіт, а срібло здобула Ілона 

Семків, яка уже в травні 2017 р. на чемпіонаті Європи (м. Нови Сад, Сербія) 

здобула срібну нагороду.  

На юніорському чемпіонаті світу з пауерліфтингу, що відбувався з 28 

серпня по 03 вересня в м. Щирк (Республіка Польща), майстри спорту України 

міжнародного класу Тетяна Шлопко (студентка історичного факультету) та 

Ганна Гончар (студентка факультету фізичної культури) стали бронзовими 

призерками за сумою триборства. Тетяна до свого здобутку додала дві «малі» 

срібні медалі у вправах присідання та жим лежачи, а Ганна, встановивши новий 

рекорд світу серед юніорів з жиму лежачи, здобула «мале» золото у цій вправі. 
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На чемпіонаті Європи з пауерліфтингу, що відбувався 10-15 травня 2017 р. 

у м. Малага (Іспанія) майстер спорту України міжнародного класу Тетяна 

Шлопко виборола срібну медаль, а вже у кінці травня на чемпіонаті світу з жиму 

лежачи в м. Каунас (Литва) майстер спорту України міжнародного класу Тетяна 

Шлопко і багаторазова чемпіонка, призер України, Європи, світу та Всесвітніх 

ігор Тетяна Мельник стали чемпіонками світу, виборовши золоті медалі. Студент 

факультету фізичної культури Юрій Купріянов посів 3 місце на Кубку світу 

серед спортсменів з наслідками ДЦП (інваспорт), що відбувався у м. Дубаї (ОАЕ) 

28 лютого – 04 березня 2017 р. 

З 04 по 11 вересня 2016 р. в м. Пловдєв (Болгарія) відбувався чемпіонат 

Європи серед чоловіків U-20 з волейболу. В складі національної збірної 

виступало троє студентів нашого вишу – майстри спорту України Олег 

Плотницький, Дмитро Вієцький та Олексій Головень. Поступившись у фіналі 

збірній Польщі, збірна команда України здобула срібні нагороди 

континентальної першості, а Олега Плотницького було названо кращим гравцем 

змагань. 

З 01 по 04 жовтня 2016 р. в м. Аміндео (Греція) відбувався чемпіонат 

Європи з боротьби кураш. Срібним призером змагань став майстер спорту 

України Олексій Жижанов, а бронзовим – Мирослав Гремячев.  

На чемпіонаті світу із самбо, що відбувався з 11 по 13 листопада 2016 р. у 

м. Софія (Болгарія), заслужений майстер спорту України Світлана Ярьомко 

тріумфувала в найважчій категорії серед жінок, а Юлія Храмова була найкраща 

на чемпіонаті світу серед студентів, що відбувався 9 грудня 2016 р. в м. Нікосія 

(Кіпр).  

Майстер спорту України з тхеквондо Любава Ільчик на міжнародних 

змаганнях серії G-1 в м. Прага (Чехія) здобула дві золоті медалі та стала срібною 

призеркою на турнірі «Спортивні ігри юніорів», що відбувався 19-20 листопада 

2016 р. в м. Стамбул (Туреччина), а вже в лютому 2017 р. вона стала чемпіонкою 

на турнірі COBRA CUP у м. Прага (Чехія). 

Перераховуючи здобутки стрільців нашого вишу, відзначимо майстра 

спорту України міжнародного класу Дмитра Омельяненка, який у листопалі 2016 

р. на міжнародних змаганнях з кульової стрільби «Олімпійські надії», що 

відбувалися у м. Нітра (Словаччина), здобув золоту медаль. 

З 24 по 28 листопада 2016 р. в м. Білосток (Республіка Польща) відбувалися 

міжнародні змагання з кульової стрільби, на яких університет представляли 

чотири студенти. Переможцем змагань став майстер спорту України 

міжнародного класу Кирило Козюк, майстри спорту України міжнародного 

класу Вікторія Сухорукова та Богдан Кириленко здобули срібні медалі, а Дмитро 

Омельяненко – бронзову нагороду. У березні 2017 р. у м. Марібор (Словенія) 

срібним призером чемпіонату Європи з кульової стрільби став Віктор Банькін, а 

бронзу здобув Богран Кириленко. 

19-27 листопада 2016 р. в м. Лутраки (Греція) бронзовим призером 

чемпіонату Європи з кікбоксингу серед жінок стала майстер спорту України 

Жанна Радюк. Кубок світу з кікбоксингу WAKO, що відбувався у м. Будапешт 

(Угорщина), виборов майстер спорту України Павло Кондратов. 
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Заслужений майстер спорту Ігор Радівілов 22 листопада 2016 р. здобув на 

змаганнях Кубку світу зі спортивної гімнастики дві золоті медалі в опорному 

стрибку та у вправах на кільцях у м. Котбус (Німеччина). На етапі Кубку світу 

серії FIG, що відбувався 25 березня у м. Доха (Катар), Ігор став срібним 

призером, а вже у квітні 2017 р. на чемпіонаті Європи у м. Клуж (Румунія) 

виборов бронзову нагороду. 

Також визначним досягненням став виступ студента Олександра 

Пєлєшенка, який на чемпіонаті Європи у м. Спліт (Хорватія), що відбувався 02-

08 квітня 2017 р., виборов золоту і срібну нагороди. Відзначимо здобуття 

бронзової медалі на чемпіонаті Європи серед молоді 04-10 грудня 2016 р. в м. 

Ейлат (Ізраїль) майстра спорту України Олени Коханенко. Також Олена в 

скарбничку нашого вишу додала бронзову медаль у вправі поштовх. На цій 

континентальній першості за крок до п’єдесталу зупинився ще один наш студент 

– майстер спорту України Ігор Обухов, але йому вдалося здобути «малу» срібну 

медаль у вправі поштовх. 

З 12 по 16 січня 2017 р. у м. Будапешт (Угорщина) відбувався чемпіонат 

Європи із сумо, де золоту і бронзову нагороди виборов майстер спорту України 

Святослав Семикрас. Левову частку нагород на міжнародних змаганнях у 2016-

2017 н.р. здобули студенти, які займаються дзюдо: майстер спорту України 

міжнародного класу Ірина Кіндзерська стала чемпіонкою на Турнір серії Гран-

Прі, що відбувався з 24 по 26 лютого у м. Дюссельдорф, (Німеччина); на Кубку 

Європи з дзюдо, який відбувся у травні в м. Будапешт (Угорщина), бронзові 

медалі вибороли студенти Ірина Хрящевська та Олексій Бабенко. 

З 9 по 12 березня у м. Вільнюс (Литва) відбувався міжнародний турнір 

класу «А» «Данас Познякас-2017» з боксу, на якому студент нашого вишу, 

майстер спорту України Аркадій Карцан здобув золоту нагороду, а 19 березня у 

м. Браіла (Румунія) на чемпіонаті Європи з боксу серед чоловіків до 22 років 

третє місце посів майстер спорту України Степан Грекул. 

Бронзові нагороди до скарбнички університету додали і студенти, що 

займаються настільним тенісом, а саме – майстер спорту України міжнародного 

класу Ірина Моцик та майстер спорту України Станіслав Чорнобаєв (турнір 

“Майстер Тур” серед майстрів у м. Санкт-Петербург (14-16 березня 2017 р.). 

Визначним досягненням є участь наших студентів у зимових видах спорту, 

зокрема першокурсник факультету фізичної культури, майстер спорту України 

Олександр Окіпнюк посів 7 та 12 місце на Кубках Європи у м. Айролло 

(Швейцарія) та м. Валмаленко (Італія) відповідно, а на чемпіонаті світу серед 

юніорів, що відбувався з 31 березня по 5 квітня у м. Валмаленко (Італія) посів 4 

місце.  

Дві золоті медалі здобув на Кубку світу з годзю-рю карате, який відбувався 

з 26 по 28 квітня в м. Одеса, майстер спорту України міжнародного класу Сергій 

Бойчунь. 

Студенти факультету фізичної культури мають досягнення і в такому виді 

спорту, як бодібілдинг, зокрема студент І курсу Сергій Бурденюк двічі ставав 

срібним призером Кубка Європи з бодібілдингу (м. Київ, 19-20 травня 2017 р.). 
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Протягом трьох місяців 2016-2017 н.р. спортсмени університету боролися 

за медалі на змаганнях з 22 видів спорту і з 33 у рамках ХІІІ літньої Універсіади 

України. В підсумку Кам’янець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка набрав 6523 очки, що на 1243 більше, ніж на Універсіаді України 

2015 р. У медальному заліку: 

- 36 золотих нагород; 

- 25 срібних нагород; 

- 17 бронзових нагород. 

У результаті 19 студентів університету вибороли ліцензії на ХХІХ літню 

Всесвітню Універсіаду (19-31 серпня 2017 р., м. Тайбей (КНР)):  

- Олена Сідорська, Марина Бех (легка атлетика);  

- Олег Плотницький, Дмитро Вієцький, Олексій Головень, Тимофій 

Полуян, Дмитро Шоркін, Дмитро Патратій, Олександр Наложний (волейбол);  

- Артем Лесюк, Сергій Мишалов, Антон Савицький, Віктор Макуха, Ірина 

Хрящевська, Ірина Кіндзерська (дзюдо);  

- Ігор Обухов, Олена Коханенко (важка атлетика);  

- Ірина Моцик (настільний теніс);  

- Любава Ільчик (тхеквондо). 

20 серпня 2017 р. Ігор Радівілов виборов срібну медаль у складі збірної 

команди України зі спортивної гімнастики на ХХІХ літній Всесвітній 

Універсіаді, м. Тайбей (КНР). 

Загалом у 2016-2017 навчальному році спортсмени університету вибороли 

на чемпіонатах та кубках України 272 медалі, з них: 114 золотих, 78 срібних та 

80 бронзових; на чемпіонатах світу і Європи – 77 медалей, з них: 26 золотих, 23 

срібні та 28 бронзових. 

 

VIII. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА 

УНІВЕРСИТЕТУ 

8.1. Веб-комунікації університету 

Важливим чинником реформування вищої освіти, невід’ємною складовою 

забезпечення якості вищої освіти в університеті є інформатизація освітнього 

процесу, зокрема впровадження нових інформаційних сервісів, ресурсів, 

технологій навчання тощо.  

Протягом 2016-2017 н.р. центр інформаційних технологій університету 

підключив до системи служб «Google App для освіти» усі академічні групи 

студентів та науково-педагогічний склад. На основі цих сервісів в університеті 

запроваджено систему єдиного авторизованого доступу до внутрішніх 

інформаційних ресурсів, одним із них є модульно-об'єктно-орієнтовано 

динамічне навчальне середовище (MOODLE). Викладачі кафедри інформатики 

забезпечили розробку понад 80 курсів, кафедри фізичної реабілітації та медико-

біологічних основ фізичного виховання – 29, кафедри економіки підприємства – 
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23, кафедри туризму та готельно-ресторанної справи – 21, кафедри теорії і 

методики фізичного виховання – 10, кафедри спорту і спортивних ігор – 9.  

Звертаю увагу завідувачів кафедр на обов’язковому розміщенні в системі 

MOODLE необхідних навчально-методичних матеріалів, систематичне 

використання системи в організації і проведенні освітнього процесу, адже 

університет на даному етапі з технічного боку має усі необхідні елементи, а саме: 

даний ресурс знаходиться на надійному сервері, регулярно створюються 

резервні копії, окрім цього кожний викладач може створювати їх самостійно.  

На виконання п. 2 ст. 16 Закону України «Про вищу освіту» та Положення 

про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти університет 

удосконалив автоматизовану інформаційну систему для ефективного управління 

освітнім процесом АСУ «ВНЗ», яка є обов’язковою складовою системи 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

Це дозволяє формувати єдине інформаційне середовище та базу даних з 

основних напрямів діяльності університету, зокрема щодо формування 

контингенту вступників, формування контингенту здобувачів вищої освіти, 

кадрового забезпечення освітньої діяльності, організації освітнього процесу, 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, ресурсного 

забезпечення освітнього процесу та науково-дослідної роботи, моніторингу 

якості діяльності університету та ухвалення ефективних управлінських рішень. 

Виконання цих робіт забезпечить повноцінну організацію освітнього 

процесу усіх структурних підрозділів університету через отримання 

інформаційних послуг від АСУ «ВНЗ» та системи MOODLE, відбудеться 

зростання кількості користувачів серед науково-педагогічних працівників та 

студентів он-лайн матеріалами університету. Для цього необхідно терміново 

завершити внесення відповідної інформації до АСУ «ВНЗ» кожним структурним 

підрозділом, зв’язати в одну структуру офіційний сайт університету, сайти 

факультетів, кафедр, структурних підрозділів. 

Упродовж минулого навчального року було неодноразове оновлення АСУ 

«ВНЗ», що надало можливості, наприклад, відокремленого введення дисциплін 

вільного вибору студента та ін. Частково відредаговані довідники (не заповнено 

остаточно довідник «Дисципліни практики, атестації на кафедрах» на 2017-2018 

н.р. через відсутність відповідного наказу).  

В АСУ «ВНЗ» розміщено: 235 освітньо-професійних програм, 499 

навчальних планів, 494 робочі навчальні плани, 452 анкети науково-

педагогічних працівників, 4970 анкет студентів, 491 наказ (про відрахування, 

переведення, академвідпустки, зміна прізвищ тощо).  

Для відповідальних осіб, які працюють з АСУ «ВНЗ», центр 

інформаційних технологій постійно налає консультації щодо особливостей 

роботи з модулем «Деканат». Зауважимо, що запроваджено новий елемент 

«Кампанія запису на дисципліни вільного вибору» (62 записи). 

Постійно триває робота з оновлення та доповнення веб-сайту університету.  

Виконано роботу з реєстрації університету на Єдиному державному веб-

порталі відкритих даних у березні 2017 р. Станом на 03 серпня 2017 р. отримано 
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можливість розміщувати нормативні документи згідно із затвердженим 

переліком (наказ ректора від 04 квітня 2017 р. №22-ОД). 

Проводилася робота з розробки окремих сайтів для таких структурних 

підрозділів: кафедра архівознавства, спеціальних історичних та правових 

дисциплін, кафедра англійської мови, кафедра теорії та методики дошкільної і 

початкової освіти, кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої 

освіти та управління навчальним закладом, кафедри музичного мистецтва, 

кафедри управління персоналом та економіки праці, кафедри економіки 

підприємства, кафедри біології та методики її викладання, кафедри психолого-

медико-педагогічних основ корекційної роботи, сайт корекційної педагогіки та 

інклюзивної освіти та сайтів наукових збірників, вісників.  

На нашу думку, прискоренню процесу інформатизації освітнього процесу 

сприятиме реалізація змісту і вимог Концепції розвитку університету на 2013-

2020 рр., а саме: 

– формувати в університеті єдине інформаційне освітнє середовище та 

інтегрувати його у вітчизняний та світовий інформаційний простір;  

– впроваджувати в усі сфери діяльності університету новітні інформаційні 

технології та програмне забезпечення;  

– забезпечувати учасникам освітнього процесу нормативний рівень його 

комп’ютеризації та доступність до освітніх і наукових інформаційних ресурсів; 

– автоматизувати управління навчальним закладом та безперервно 

удосконалювати умови оволодіння інформаційними технологіями та системами;  

– впроваджувати в освітню діяльність навчально-методичні програмні 

комплекси, орієнтовані на використання інструментарію глобальної мережі 

Інтернет; 

– створювати освітні Інтернет-ресурси (комп’ютерні навчальні програми, 

електронні підручники, практикуми, тести тощо);  

– удосконалювати веб-сайт університету для забезпечення динамічного 

інтерактивного інформаційного та комунікаційного зв’язку із замовниками та 

споживачами освітніх послуг навчального закладу;  

– активно використовувати електронні ресурси інших вищих навчальних 

закладів і наукових установ України та світу, можливості Української науково-

освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН»;  

– удосконалювати інформаційне забезпечення дисциплін навчальних 

планів підготовки фахівців;  

– розширювати співпрацю з освітніми закладами, спрямовану на 

розв’язання спільних завдань з інформатизації освіти;  

– забезпечувати інформаційну підтримку наукових досліджень, випуск 

електронних інформаційних видань, участь в Інтернет-конференціях з 

актуальних питань науки;  

– використовувати комп’ютерні технології для моніторингу та аналізу 

якості знань студентів, розробки та апробації нових методик тестування, 

автоматизованих навчальних курсів;  

– удосконалювати дистанційні освітні технології на основі віртуального 

навчання в режимі он-лайн, відеоконференцій, Інтернет- семінарів тощо;  



81 

 

– розширювати можливості доступу студентів і працівників університету 

до освітніх і наукових інформаційних ресурсів через його Інтернет-портал;  

– розробити механізми захисту прав інформаційної безпеки 

інтелектуальної власності та забезпечення. 

8.2. Діяльність бібліотеки 

Особливе місце в інформаційному забезпеченні освітнього процесу 

університету займає бібліотека як ключовий інформаційний ресурс, що 

забезпечує якісну освітню й наукову діяльність студентів та науково-

педагогічних працівників.  

У бібліотеці вишу станом на 01 червня 2017 р., за даними Єдиного обліку 

користувачів, зареєстровано 3502 особи. Обсяг видачі літератури структурними 

підрозділами бібліотеки університету в минулому навчальному році склав 

164839 примірників. 

Бібліотека університету має значний за обсягом та унікальний за складом 

інформаційний ресурс. Упродовж навчального року її фонд збільшився на 4193 

документи (книг – 3931 примірник, авторефератів – 47) і станом на 01 червня 

2017 р. налічував 977240 примірників. Заміна загублених користувачами 

документів – 686 примірників. 

За акцією «Подаруй бібліотеці книгу!» надійшло 2567 документів на суму 

55996 грн. Завдяки державній програмі «Українська книга» фонд бібліотеки 

поповнився 90 примірниками на суму 9328 грн.  

Одним із шляхів збільшення фонду бібліотеки є книгообмін з іншими 

бібліотеками ВНЗ, за рахунок якого надійшло 11 книг. Книгообмін здійснювався 

з науковими бібліотеками Львівського національного університету імені Івана 

Франка та Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 

Макаренка. У центральному абонементі та читальному залі економічного 

факультету започатковано Буккроссинг – громадський рух з обміну книгами між 

зацікавленими людьми, завдяки якому викладачі та студенти університету мають 

можливість обмінюватися власними книгами без будь-якої реєстрації та обліку. 

У квітні 2017 р. спільно з науковою бібліотекою Хмельницького національного 

університету розпочато формування Зведеної електронної бази «Науковці 

Хмельниччини», до якої заносяться біобібліографічні відомості про докторів 

наук та професорів краю. 

Упродовж навчального року здійснювався моніторинг забезпечення 

навчальних дисциплін необхідними підручниками та навчальними посібниками. 

З редакційно-видавничого відділу університету отримано 678 документів на 

суму 33744 грн. Закуплено «Комплексний інформаційний пакет на 2017 рік» 

вартістю 520 грн. На передплату 187 періодичних фахових видань у 2016-2017 

н.р. було виділено 187208 грн. 

Умовою виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти є наповнення читальних залів вітчизняними та закордонними 

фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, у 
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тому числі в електронному вигляді. Ці питання повинні постійно моніторити 

завідувачі кафедр та директор бібліотеки.  

Звертаємо увагу завідувачів кафедр на необхідність посилення контролю 

за відповідністю переліку літератури в комплексах навчально-методичного 

забезпечення дисциплін наявній літературі у фондах університетської 

бібліотеки. Завданням найближчого часу є подання заявок для закупівлі 

навчальної літератури, необхідної для забезпечення освітнього процесу. 

Організація цієї роботи та розроблення відповідного плану закупівлі навчальної 

літератури покладається на директора бібліотеки. 

Важливим завданням бібліотеки університету є інформаційна підтримка 

освітнього процесу шляхом освоєння інформаційно-комп’ютерних технологій. У 

структурі бібліотеки є читальний зал електронної бібліотеки, користувачі мають 

доступ до 45992 електронних видань.  

За 2016-2017 н.р. фонд електронних видань поповнився 5094 документами. 

До повнотекстової бази бібліотеки прикріплено 22652 документи. 

Продовжується наповнення інституційного репозитарію університету працями 

науково-педагогічних працівників. На сьогодні він налічує 1688 документів. 

Упродовж 2016-2017 н.р. введено 126 праць.  

За звітний період користувачі переглянули документи з інституційного 

депозитарію 51132 рази. Триває робота над його оновленням та наповненням. З 

викладачами університету укладено 217 договорів. Проведено роботу з 

оцифровування документів – 9 книг загальним обсягом 2670 сторінок. 

Станом на 01 червня 2017 р. електронний каталог містить 257828 

бібліографічних записів назв на 479737 примірників документів. До Зведеного 

електронного каталогу бібліотек вищих навчальних закладів Хмельницької 

області за навчальний рік передано 12875 назв документів. 

Упродовж навчального року проводилась робота з індексування 

документів. За таблицями УДК індексовано 1464 праці викладачів та студентів 

університету. З березня поточного року на сайті бібліотеки започаткована нова 

послуга – «Віртуальне визначення УДК та ББК». За 3 місяці визначено індекс 

УДК для 104 наукових робіт. 

Із січня 2017 р. за допомогою Інтернету здійснювалося забезпечення 

деканатів та кафедр університету інформаційними матеріалами з актуальних 

питань наукового, науково-технічного та інноваційного розвитку. 

Систематично проводиться робота з наповнення web-сайту бібліотеки. За 

навчальний рік відвідуваність сайту – 13884 перегляди. Загалом сайт відвідало 

9729 користувачів. Проводилась робота з інформування користувачів через 

соціальні мережі «Facebook» та «Google+», створено сторінки бібліотеки, на яких 

розміщується інформація про події у бібліотеці, послуги, дослідження тощо.  

Бібліотека університету проводить культурно-просвітницьку роботу: 

бесіди, презентації, огляди, семінари, літературно-мистецькі зустрічі, 

експонування літератури, бібліографічні огляди, інформаційні години тощо. 

Підрозділами бібліотеки проведено 22 комплексні заходи, 6 інформаційних 

годин на актуальні теми, розроблено 114 традиційних та 23 віртуальні виставки, 

підготовлено 50 бібліографічних оглядів літератури. 
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У 2016-2017 н.р. працівники бібліотеки взяли участь у низці наукових 

форумів: Міжнародній науково-практичній конференції «Бібліотеки вищих 

навчальних закладів: досвід та перспективи» (11-13 жовтня 2016 р., м. Київ); 

науково-практичному семінарі «Корпоративна діяльність як засіб підвищення 

ефективності використання ресурсної бази бібліотек вишів та оптимізація 

бібліотечної праці» (5 квітня 2017 р., м. Хмельницький); науково-практичному 

семінарі-тренінгу «Бібліотека як частина сучасного середовища навчального 

закладу» (20 травня, м. Кам’янець-Подільський); ІІ Міжнародній науково-

практичній конференції бібліотек ВНЗ «Бібліотеки вищих навчальних закладів: 

досвід та перспективи» (19-21 червня 2017 р., м. Одеса). 

У травні 2017 р. працівники бібліотеки провели соціологічне дослідження 

з метою виявлення ефективності використання краєзнавчих видань у бібліотеці. 

Упродовж 2016-2017 н.р. вийшли друком: 

1. Наукові збірники філологічних факультетів Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка : зведений каталог і покажчик 

змісту / К-ПНУ ім. Івана Огієнка ; [уклад. Г.В. Гайшук ; редкол.: С.А. Копилов 

(голова), Л.В. Климчук (відп. ред.), Л.М. Марчук та ін. ; бібліогр. ред. 

Т.М. Опря]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 

Огієнка, 2016. – 244 с. – (Сер.: Хмельниччина краєзнавча ; вип. 3(5). 

2. Видання особистого фонду Павла Дорожинського, які зберігаються у 

фонді читального залу історичного факультету Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка : бібліогр. покажч. / [уклад.: Г.В. 

Гайшук, Т.М. Опря ; редкол.: В.А. Дубінський (голова), Л.В. Климчук (відп. 

ред.), Л.В. Баженов та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-

т ім. Івана Огієнка, 2017. – Ч. 1. – 54 с. – (Історична література). 

3. Періодичні видання бібліотеки Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка: поточний покажчик на 2017 рік // [уклад.: Л.Ж. 

Смельцова, Л.В. Климчук (відп. ред.)]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-

Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2017. – 13 с. 

4. Розпочато роботу з підготовки до друку «Календаря знаменних і 

пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка на 2018 рік» та бібліографічного покажчика «Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка (1918-2018 рр.)», присвячених 100-

річчю від дня створення університету. 

Покращенню роботи бібліотеки сприятиме низка заходів: 

– впровадження автоматизованих інформаційно-пошукових бібліотечних 

систем;  

– поповнення інформаційних ресурсів електронної бібліотеки університету 

електронними версіями підручників, навчальних посібників, монографій, 

збірників наукових праць;  

– впровадження новітніх програмно-апаратних комплексів підготовки 

друкованих та електронних видань у редакційно-видавничому відділі;  

– комплектування фондів бібліотеки університету відповідно до навчальних 

планів підготовки фахівців напрямів підготовки / спеціальностей університету, 

наукових досліджень, частково шляхом їх придбання у видавництвах; 
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– забезпечення належного функціонування комп'ютерного читального залу 

та щорічна передплата електронних фахових наукових журналів;  

– відновлення роботи повнотекстової бази документів, налагодження обліку 

відвідувань та документовидачі; 

– поповнення бібліотеки 6 комп’ютерами, 3 принтерами, 6 сканерами штрих-

коду, 16 цифровими клавіатурами для завершення автоматизації підрозділів 

бібліотеки; 

– придбання книжкового сканера для переведення в електронну форму 

(оцифровування) документів відділу рідкісних видань. 

8.3. Видавнича діяльність 

Одним зі шляхів вирішення проблеми книгозабезпечення освітнього 

процесу є власна видавнича діяльність. Протягом 2016-2017 н.р. редакційно-

видавничий відділ виконував роботу з підготовки до видання та виготовлення 39 

замовлень друкованої продукції, а також тиражуванню 34 замовлень бланкової 

продукції для потреб служб університету, з них: 

– 15 збірників наукових праць; 

– 3 монографії; 

– 10 посібників; 

– 5 авторефератів дисертацій; 

– 6 інших типів видань. 

Загальний обсяг видань складає 445,55 обл.-вид. арк. 

Для розміщення фахових збірників наукових праць на веб-сайті 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського підготовлено 13 

електронних версій (у 2015-2016 н.р. – 5).  

Для ефективної роботи редакційно-видавничого відділу доцільно: 

–  на початку навчального року затверджувати план видання праць в 

університеті; 

–  придбати принтер для друку на оптичних носіях, оскільки для випуску 

електронних посібників необхідно проводити друк на компакт-дисках і вкладках 

для коробок CD; 

–  оновити комп’ютерну техніку відділу. 

IX. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У 2016-2017 н.р. ректорат і структурні підрозділи університету 

забезпечували його фінансову стабільність, фінансування видатків на заробітну 

плату, господарську та іншу діяльність, спрямовану на забезпечення діяльності 

вишу. Річний кошторис доходів і видатків складався в установленому порядку і 

подавався на затвердження до Міністерства освіти і науки України. 

У звітному році ректорат забезпечував стійке фінансово-економічний стан 

університету та ефективне управління його майном. У межах наданих 

повноважень забезпечувалося виконання кошторису доходів і видатків, що дало 

змогу вчасно та в повному обсязі виплачувати зарплату, стипендії, індексації, 

оплачувати комунальні послуги в межах доведених лімітів, проводити 
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розрахунки з іншими установами та організаціями. Кошти до бюджету, у тому 

числі й внески до Кам’янець-Подільської об’єднаної державної податкової 

інспекції Хмельницької області, сплачувалися вчасно та в повному обсязі. 

У 2016-2017 н.р. бюджет університету складався із загального та 

спеціального фондів.  

Кошти, які надходили з державного бюджету (див. таблицю 15), за 

загальним фондом кошторису використані в повному обсязі відповідно до їх 

призначення. 
Таблиця 15 

Надходження грошових коштів за загальним фондом бюджету 

Показник 

Сума 

коштів  

(тис. грн.) 

2201160,2201190 загальний фонд, у т.ч.: 66577,6 

заробітна плата та нарахування 44611,8 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2805,7 

оплата послуг (крім комунальних) 39,4 

стипендії 16965,5 

матеріальна допомога студентам 639,4 

харчування студентів-сиріт 897,0 

придбання предметів, матеріалів, інвентарю для навчальних та 

господарських цілей 

257,9 

придбання предметів,  інвентарю для навчальних цілей, поповнення 

гардеробу студентів-сиріт, медикаментів 

13,6 

придбання літератури та виплату адресної матеріальної допомоги 

студентам-випускникам педагогічного профілю 

347,3 

оплата послуг сторонніх організацій 0,00 

2201040 фундаментальні дослідження, у т.ч.: 291,5 

заробітна плата та нарахування  281,1 

придбання матеріалів 7,5 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2,8 

відрядження 0,00 

Разом 66869,10 

 

У 2017 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів» від 28 грудня 2016 р. №1045 було призначено та виплачено 

соціальну стипендію дітям-сиротам, дітям-інвалідам, дітям з малозабезпечених 

сімей, дітям ветеранів війни, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, та іншим соціально захищеним категоріям у сумі 1159,89 тис. грн. 

Складання, розгляд, затвердження та виконання кошторису університету 

здійснювалися відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. №228, у межах 

загального та спеціального фондів. Загальні кошторисні призначення у 2016-

2017 н. р. склали 91327,2 тис. грн. 
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Незабезпечені статті загального фонду фінансувалися за рахунок коштів 

спеціального фонду.  

За звітний період до спеціального фонду університету надійшло коштів від 

наданих платних послуг у сумі 20585,5 тис. грн., зокрема: 

 9444,91 тис. грн. – від плати за навчання студентів денної та заочної форм 

навчання; 

 1200,34 тис. грн. – від плати за навчання за програмами перепідготовки 

спеціалістів; 

 143,86 тис. грн. – від плати за навчання за програмами лінгвістичних 

курсів; 

 811,74 тис. грн. – у вигляді плати за підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та керівників закладів освіти та підготовки громадян 

до вступу у ВНЗ; 

 3217,8 тис. грн. – плата за навчання студентів кафедри військової 

підготовки; 

 5561,62 тис. грн. – плата за проживання в гуртожитках студентів, 

працівників та сторонніх осіб; 

 26,87 тис. грн. – від плати за оренду майна; 

 1,89 тис. грн. – від реалізації майна; 

 176,47 тис. грн. складають інші надходження. 

Кошти спеціального фонду в сумі 27318,55 тис. грн. у 2016-2017 н.р. були 

спрямовані на:  

 виплату заробітної плати з нарахуваннями – 19977,21 тис. грн.; 

 оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5912,84 тис. грн.; 

 придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 561,9 тис. 

грн.; 

 оплату послуг (крім комунальних) – 295,2 тис. грн.; 

 оплату відряджень – 196,1 тис. грн., у тому числі виплати органам 

студентського самоврядування – 27,6 тис. грн.; 

 оплату податків, зборів – 400,4 тис. грн.; 

 придбання предметів довгострокового користування – 3,6 тис. грн.; 

 матеріальна допомога органам студентського самоврядування – 3,8 тис. 

грн.; 

 інші видатки – 3,5 тис. грн. 

Залишок коштів на спеціальному реєстраційному рахунку станом на 31 

липня 2017 р. склав 1439,3 тис. грн. 

План надходжень до спеціального фонду за 2016-2017 н. р. виконано на 

84,6%, зокрема: 

 надходження плати за послуги, що надаються бюджетними установами 

за їх основною діяльністю, виконано на 81,7%;  

 від додаткової (господарської) діяльності на 93,5%; 

 від оренди майна на 95,5%; 

 від реалізації майна на 100%. 
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У 2016-2017 н.р. університет отримав благодійних внесків, подарунків на 

суму 79,3 тис. грн., зокрема:  

 засобів комп’ютерної техніки на 58,6 тис. грн.; 

 будівельних матеріалів на 0,6 тис. грн.; 

 меблів на 7,8 тис. грн.; 

 посуд для готельно-ресторанної справи на 3,1 тис. грн.; 

 побутова техніка на 9,2 тис. грн. 

Для забезпечення стійкого фінансово-економічного становища 

університету ректорат вирішував проблеми забезпечення повноти надходжень 

коштів до спеціального фонду та їх ефективного використання, не допускалися 

випадки виникнення чи зростання дебіторської або кредиторської 

заборгованості, здійснювався пошук додаткових, не заборонених 

законодавством джерел надходжень коштів до спеціального фонду, 

здійснювалися заходи з удосконалення структури університету шляхом 

оптимізації його структурних підрозділів та витрат на їх утримання.  

Ректор особливу увагу звертав на дотримання прав і законних інтересів 

осіб з особливими потребами. Відповідно до Правил прийому до Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2017 р. до 

університету для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої за 

спеціальними умовами зараховані такі категорії осіб: діти-інваліди, інваліди І-ІІ 

груп, учасники бойових дій, діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського 

піклування, особи з їх числа.  

Стипендіальне забезпечення студентів з особливими потребами в 

університеті здійснювалося відповідно до законодавства, зокрема постанови 

Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» (зі 

змінами та доповненнями) від 12 липня 2004 р. №882. 

У період з 01 вересня 2016 р. по 31 грудня 2016 р. студенти із числа дітей-

інвалідів та інвалідів I-IIІ груп отримали стипендії на суму 122,8 тис. грн. 

У період з 01 січня 2017 р. по 30 липня 2017 р. студенти: 

- з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

отримали соціальні стипендії на суму 421,9 тис. грн.;  

- особи, батьки яких є шахтарями – 6,08 тис. грн.;  

- особи, батьки яких визнані учасниками бойових дій – 192,3 тис. грн.;  

- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичної операції – 15,11 тис. грн.;  

- діти, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – 42,4 тис. грн.;  

- діти-інваліди та інваліди I  IIІ груп – 228 тис. грн.;  

- студенти із сімей, яким надано статус малозабезпеченої сім’ї – 254,1 тис. 

грн. 

Упродовж звітного періоду ректорат контролював дотримання 

структурними підрозділами університету штатно-фінансової дисципліни, 

зокрема здійснював контроль за: 

 встановленням розмірів посадових окладів, надбавок і доплат; 

 кількістю ставок науково-педагогічних та інших працівників;  
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 своєчасністю виплат заробітної плати працівникам університету та 

стипендій здобувачам вищої освіти; 

 дотриманням законодавства при нарахуванні та виплаті заробітної 

плати працівникам за час їх перебування у відрядженні, матеріальної допомоги, 

премій та інших одноразових заохочень; 

 дотриманням законодавства щодо тривалості щорічних і додаткових 

відпусток тощо. 

У 2016-2017 н.р. середньорічна кількість ставок, затверджена штатним 

розписом, складала 911,54 шт. одиниць, зокрема: 

- за рахунок коштів загального фонду утримується 597,7 шт. одиниць; 

- за рахунок коштів спеціального фонду – 313,84 шт. одиниць.  

Фактична середньорічна чисельність складала 890,77 шт. одиниць, 

зокрема: 

- по загальному фонду – 589,35 шт. одиниць; 

- по спеціальному фонду – 301,42 шт. одиниць. 

Виплата заробітної плати проводилася регулярно двічі на місяць. За 

звітний період усім працівникам університету своєчасно і в повному обсязі 

виплачено заробітну плату, науково-педагогічним працівникам виплачено 

матеріальну допомогу на оздоровлення, студентам – стипендію.  

На виплату матеріальної допомоги для оздоровлення (педагогічним, 

науково-педагогічним працівникам, працівникам бібліотеки) використано 

1965,6 тис. грн. 

На виплату матеріальної допомоги працівникам, за умови економії фонду 

заробітної плати спеціального фонду, використано 92,8 тис. грн.  

Працівникам, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, 

проводилася доплата, що за звітний період склала 20,6 тис. грн.  

За розширення зони обслуговування, збільшення обсягу виконуваних робіт 

та особливі умови праці бібліотекарів виплачено коштів на загальну суму 118,0 

тис. грн. 

На виплату доплат за вчене звання та науковий ступінь використано коштів 

на загальну суму 3429,5 тис. грн.  

На виплату надбавок за виконання особливо важливої роботи, високі 

досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі використано 869,3 тис. 

грн. 
Доплата до мінімального розміру заробітної плати (3200,00 грн.) – 1922,6 

тис. грн. 

Преміювання працівників університету у звітному періоді здійснювалося 

відповідно до Положення про преміювання працівників Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (додаток 9 до Колективного 

договору між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 

2016-2017 роки). Загалом на преміювання використано 539,8 тис. грн. 

Ректорат забезпечував цільове використання державного майна та коштів 

університету. З метою утримання стійкого фінансово-економічного становища 
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університету, ефективного управління його майном, збереження та покращення 

матеріально-технічної бази структурними підрозділами адміністративно-

господарської частини університету було освоєно 718,0 тис. грн. 

Упродовж 2016-2017 н.р. університет витратив на закупівлю: 

 комп’ютерного та периферійного обладнання – 96,2 тис. грн.; 

 хімічних реактивів, лабораторного обладнання для навчальних цілей –

186,7 тис. грн.; 

 сантехнічних товарів – 33,8 тис. грн.; 

 будівельних та господарських товарів – 3,7 тис. грн.; 

 електротехнічної продукції – 6,0 тис. грн.; 

 автозапчастини до автомобілів – 8,7 тис. грн.; 

 товарів для редакційно-видавничого відділу – 29,9 тис. грн.; 

 меблі для навчальних цілей – 11,6 тис грн.; 

 теплових та електричних лічильників – 12,9 тис. грн.; 

 книг – 41,1 тис. грн.; 

 ліцензій і сертифікатів та ін. – 23,3 тис. грн.; 

 канцелярських товарів, бланків дипломів та додатки до дипломів про 

вищу освіту, марок, студентських квитків, друк банерів, ліцензії та ін. – 264,1 

тис. грн. 
Виконання показників ефективності використання державного майна, а 

також майнового стану університету наведено в таблиці 16. 
 

Таблиця 16 

Виконання показників ефективності використання державного майна, а також 

майнового стану університету 

№ 

з/п 

Показники майнового стану 

 

Одиниця 

виміру 

Фактичне виконання 

1. Необоротні активи, 
у тому числі: 

тис. грн. 154064,30 

основні фонди тис. грн. 145882,5 

інші необоротні матеріальні активи тис. грн. 7154,7 

нематеріальні активи тис. грн. 259,6 

залишкова вартість тис. грн. 82085,8 

зношування тис. грн. 71211,0 

незавершене будівництво тис. грн. 767,5 

2. Оборотні активи, 

у тому числі: 

тис. грн. 2814,57 

запаси тис. грн. 794,3 

дебіторська заборгованість тис. грн. 560,17 

грошові кошти та їх еквіваленти тис. грн. 1460,1 
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3. Кредиторська заборгованість,  

у тому числі: 

тис. грн. 28,4 

за товари, роботи, послуги  тис. грн. 0 

розрахунки з підзвітними особами тис. грн. 0 

перед бюджетами тис. грн. 28,4 

перед державними цільовими фондами тис. грн. 0 

з оплати праці тис. грн. 0 

Для контролю за наявністю та ефективним використанням майна, 

достовірністю відображення його в бухгалтерському обліку щорічно 

проводиться інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, 

матеріальних цінностей, грошових коштів і документів. Для контролю за 

ефективним використанням бюджетних коштів в університеті діє постійна 

комісія з фінансово-економічних питань та соціального розвитку (голова 

комісії – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки 

підприємства Ящишина І.В.), до компетенції якої віднесено розробку 

фінансового забезпечення університету, визначення пріоритетів фінансування на 

задоволення потреб структурних підрозділів, контроль витрат згідно з їх 

першочерговістю та пріоритетністю, аналіз шляхів поповнення бюджету 

університету. 

Упродовж 2016-2017 н.р. університет своєчасно та в повному обсязі 

проводив розрахунки з підприємствами, установами, організаціями та банками, 

які обслуговувалися за кошти загального та спеціального фондів. Дебіторської 

та кредиторської заборгованості за розрахунками із постачальниками та іншими 

суб’єктами в університеті немає.  

Упродовж звітного періоду університет здійснював свою діяльність 

винятково в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом, планом 

асигнувань загального фонду бюджету, планами надання кредитів із загального 

фонду бюджету, планами використання бюджетних коштів та планом 

спеціального фонду. Першочергово бюджетними коштами забезпечувалися 

видатки на оплату праці з нарахуваннями, виплату стипендій, забезпечення 

студентів-сиріт та оплату комунальних послуг. Керуючись пп. 1, 2 ст. 48 

Бюджетного кодексу України, університет бере зобов’язання та здійснює 

відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних 

асигнувань, а за спеціальним фондом бюджету – винятково в межах відповідних 

фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету, що дає можливість 

уникнути як кредиторської, так і дебіторської заборгованості.  

Заборгованості з виплати заробітної плати, стипендії, оплати комунальних 

послуг за загальним та спеціальним фондах не було.  

Перерахування платежів до бюджету, пенсійного фонду та фондів 

соціального страхування здійснюється вчасно відповідно до вимог 

законодавства.  
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Для покращення соціально-побутових умов навчання та проживання 

студентів у гуртожитках університет здає в оренду частини приміщень 

навчальних корпусів та гуртожитків. Передача нерухомого майна університету 

проводиться відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» від 10 квітня 1992 р. №2270-XII. Станом на 31 липня 2017 

р. університет уклав 11 договорів оренди нерухомого майна, загальна площа 

яких складає 146,7 кв. м.  

Ректорат забезпечив своєчасне відшкодування комунальних послуг та 

надходження орендної плати, про що свідчить відсутність поточної 

заборгованості з орендних платежів станом на 31 липня 2017 р.  

Упродовж року складання, розгляд, затвердження та виконання кошторису 

університету здійснювалися відповідно до Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. за 

№228, у межах загального та спеціального фондів. Загальні кошторисні 

призначення з вересня 2016 р. по липень 2017 р. (включно) склали 91327,2 тис. 

грн., у тому числі: 

 по загальному фонду – 64158,4 тис. грн.; 

 по спеціальному фонду – 26819,3 тис. грн.; 

 по загальному фонду фундаментальних досліджень – 334,5 тис. грн. 

 по загальному фонду (виконання зобов’язань у сфері міжнародного 

науково-технічного співробітництва) – 15,0 тис. грн. 

Університет своєчасно подавав до Міністерства освіти і науки України, 

органів Державного казначейства, статистики та інших державних органів, яким 

законодавством України надане право контролю за відповідними напрямами 

його діяльності, необхідну бухгалтерську, статистичну звітність та інформацію 

про майновий стан університету. 

Водночас, наголошуємо на тому, що університет здатен мати більш вагому 

госпрозрахункову складову. З урахуванням цього пропонуємо керівникам 

структурних підрозділів продовжити пошук шляхів розширення використання 

кадрового, наукового, матеріально-технічного та інноваційного потенціалу 

університету з метою надання додаткових платних послуг, збільшення 

госпрозрахункової складової в діяльності відповідних структурних підрозділів. 

 

X. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Упродовж звітного періоду здійснено комплекс заходів зі збереження та 

утримання в належному стані матеріально-технічної бази університету, 

створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, зокрема:  

– закуплено сантехнічне обладнання на суму 29,7 тис. грн., електротовари 

на суму 6,0 тис. грн.,  господарські товари на суму 10,8 тис. грн., автозапчастини 

на суму 8,7 тис. грн.; 

– придбано та встановлено електролічильники та трансформатори струму 

на суму 12,9 тис. грн.; 
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– для забезпечення роботи редакційно-видавничого відділу придбано 

товари та комплектуючі на суму 68,0 тис. грн.; 

– закуплено предмети та матеріали для навчальних цілей на суму    224,5 

тис. грн., текстиль на суму 0,5 тис. грн., комп’ютерна техніка та радіосистема на 

суму 55,7 тис. грн.; 

– для проведення профорієнтаційної роботи виготовлено рекламну 

продукцію (банери, довідники абітурієнта, інформаційні стенди) на суму    62,4 

тис. грн.; 

– придбано канцелярське приладдя на суму 67,1 тис. грн.; 

– проведено планову перевірку та ремонт теплових лічильників на суму 

10,0 тис. грн.; 

– здійснено страхування майна та працівників університету на суму 14,7 

тис. грн.; 

– переобладнано та удосконалено систему опалення в навчальному 

корпусі № 1;  

– відремонтовано покрівлі приміщень університету (навчальні корпуси 

№1, 2, 5, 9 та гуртожиток №2) і приведено в належний стан дерева після 

стихійного лиха.  

Окрім того, здійснено комплекс заходів для приведення в належні 

санітарно-гігієнічні умови приміщення в навчальних корпусах та гуртожитках 

університету. 

Водночас існують завдання, які потребують вирішення, зокрема проведення 

поточних та капітальних ремонтів, придбання нової комп’ютерної техніки та 

мультимедійного обладнання. Найважливішою проблемою залишається  

вартість енергоносіїв, що у свою чергу обумовлює доцільність жорсткої економії 

енергоресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій тощо. 

 

XI. ТРУДОВА ТА ВИКОНАВСЬКА ДИСЦИПЛІНА. ЗАПОБІГАННЯ ТА 

ПРОТИДІЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОВЖИВАНЬ. ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПРАВОВОЇ РОБОТИ 

Важливою умовою ефективної діяльності університету є належна трудова 

та виконавська дисципліна працівників університету, що регламентується 

Правилами внутрішнього розпорядку Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка та умовами трудових договорів (контрактів) з 

науково-педагогічними працівниками. 

Упродовж 2016-2017 н.р. питання стану трудової та виконавської 

дисципліни працівників університету повсякчас контролювалося ректоратом, 

обговорювалося на засіданнях вченої ради університету. За їх порушення 3 

науково-педагогічним працівникам було оголошено догани (19 грудня 2016 р. – 

Шараварі В.В., асистенту кафедри екології; 07 серпня 2017 р. – Співаку В.І., 

декану факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології; Сербалюку 

Ю.В., доценту кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи);  9 науково-
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педагогічним працівникам оголошено попередження (20 квітня 2017 р. – Сесаку 

І.В., старшому викладачу кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої 

і вищої освіти та управління навчальним закладом; Стасюку В.А., викладачу 

кафедри спорту і спортивних ігор; Прозару М.В., доценту кафедри спорту і 

спортивних ігор; Одайнику В.В., викладачу кафедри теорії і методики фізичного 

виховання; Гоншовському В.М., доценту кафедри легкої атлетики з методикою 

викладання; Стецюку В.Б., доценту кафедри історії України; Городецькому О.О., 

доценту кафедри політології та соціології; Маркітантову В.Ю., доценту кафедри 

політології та соціології; Матуз О.В., асистенту кафедри географії та методики її 

викладання). 

Актуальною є протидія корупційним правопорушенням. Звертаємо увагу 

керівників структурних підрозділів, науково-педагогічних та інших працівників 

університету на неприпустимість порушення Правил внутрішнього розпорядку 

та умов трудового договору (контракту). 

Юридичний сектор університету систематично представляв в 

установленому законом порядку його інтереси в судах та інших органах під час 

розгляду правових питань і спорів про відшкодування заподіяних збитків. У 2017 

р. розглянуто одну справу за позовом Крамаренко Н.В. до Кам`янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка про стягнення 

майнової шкоди з підстав незаконного звільнення з роботи. Рішеннями 

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 31 травня 2017 р. в 

задоволенні позову Крамаренко Н.В. відмовлено. 

Боротьба з корупцією у вищій освіті – нагальна проблема сьогодення. На 

виконання вимог Національної антикорупційної стратегії на 2014-2017 рр., 

Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р., видано наказ 

ректора від 19 січня 2017 р. №4-ОД «Про запобігання корупції на 2017 рік», яким 

затверджено План заходів Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка із запобігання й протидії корупції та отримання 

неправомірної вигоди в 2017 році. 

На засіданні вченої ради університету було затверджено Антикорупційну 

програму Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка (протокол №6 від 30 травня 2017 р.). Питання запобігання й протидії 

корупції обговорювалося й на засіданнях вчених рад факультетів, у яких брали 

участь керівник юридичного сектора Мельник В.О. та працівники відділу 

боротьби з економічними злочинами Кам`янець-Подільського міського відділу 

поліції ГУНП в Хмельницькій області та ін.  

Важливе місце у попередженні корупційних правопорушень в університеті 

належить заходам організаційно-управлінського характеру. Підготовлено, 

укладено, здійснено контроль за виконанням 13 господарських договорів 

(контрактів) університету з підприємствами, установами та організаціями; 

надано правову оцінку та проаналізовано наслідки розгляду претензій, 

матеріалів, що надійшли від правоохоронних органів, та вжито заходів щодо 

усунення недоліків; проведено роз’яснення та консультації працівникам 

університету щодо застосування чинного законодавства у випадку порушень 

службової діяльності; забезпечено прозору систему прийняття на роботу 
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працівників, заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 

відповідно до законодавства та ін. 

Потрібним організаційно-дисциплінарним заходом попередження 

корупційної поведінки співробітників та студентів університету має стати 

дотримання на всіх рівнях принципу неминучості відповідальності за вчинення 

правопорушення. У разі надходження до ректорату даних про здійснення 

працівником чи студентом корупційного правопорушення ця інформація буде 

направлена до відповідних правоохоронних органів, оскільки лише вони можуть 

встановити ступінь достовірності цієї інформації та міру покарання за вчинені 

корупційні дії.  

Маємо прикрий випадок – 17 липня 2017 р. правоохоронні органи 

затримали декана економічного факультету Лисака В.Ю. за вчинення 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального 

кодексу України. Йому було оголошено підозру у вчиненні злочину, 

проводиться досудове розслідування. 

Для покращення роботи із запобігання та протидії проявам корупційних 

зловживань в університеті юридичному сектору, іншим структурним 

підрозділам університету необхідно забезпечити виконання вищеназваних 

заходів, Плану заходів Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка із запобігання й протидії корупції та отримання 

неправомірної вигоди в 2017 році та Антикорупційної програми Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

 

XІІ. ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ. СОЦІАЛЬНИЙ 

ЗАХИСТ, ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК ПРАЦІВНИКІВ ТА ОСІБ, 

ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В УНІВЕРСИТЕТІ 

Протягом 2016-2017 н.р. соціально-економічні, виробничі й трудові 

відносини в університеті регулювалися Колективним договором між 

адміністрацією та профспілковим комітетом працівників університету. 

Адміністрація університету вживала заходів із забезпечення стабільної та 

ефективної діяльності університету в межах фактичних обсягів фінансування та 

раціонального використання коштів загального та спеціального фонду 

державного бюджету для підвищення результативності роботи вишу, 

поліпшення умов праці та відпочинку працівників. 

Відповідно до п.3.1.16. Колективного договору між адміністрацією та 

профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка на 2015-2017 роки відбувалося погодження із 

профспілковим комітетом працівників університету кошторису надходжень та 

видатків університету на 2017 р., штатного розпису на 2017 н.р., графіка 

відпусток працівників університету, норм часу навчальної, методичної, наукової, 

організаційної роботи науково-педагогічних працівників, навчального 

навантаження науково-педагогічних працівників на 2016-2017 н.р.та ін. 
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Забезпечувалися здорові та безпечні умови праці та навчання працівників 

і студентів університету. Зокрема, згідно з наказом ректора «Про проведення 

щорічного оцінювання фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти 

університету» від 26 квітня 2017 р. №24-ОД затверджено порядок та графік 

проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості здобувачів вищої 

освіти університету, які були реалізовані у 2017 р.; за розпорядженням «Про 

проведення профілактичного флюорографічного обстеження» від 14 березня 

2017 р. №18 було проведено профілактичне флюорографічне обстеження 

працівників та студентів університету; створено та реалізовано План заходів 

щодо профілактики грипу та ГРВІ в епідемічний сезон 2017 р.; за 

розпорядженням «Про профогляд жінок» від 10 жовтня 2016 р. №81 проведено 

медичний огляд співробітниць університету та розпорядженням «Про медогляд 

студентів І курсу» від 08 вересня 2017 р. №71 проведено медичний огляд 

студентів І курсів на предмет їх розподілу за медичними групами для занять з 

дисципліни «Фізичне виховання» та ін. 

Адміністрація університету спільно з профспілковим комітетом студентів, 

аспірантів та докторантів забезпечувала виконання Ліцензійних умов надання 

освітніх послуг у сфері вищої освіти в частині, що стосується забезпечення 

студентів гуртожитком. За нормативної вимоги 70% університет стовідсотково 

забезпечує потребу студентів у гуртожитку. 

Поза увагою не залишалися й питання соціального захисту студентів-сиріт, 

студентів, позбавлених батьківського піклування, студентів-інвалідів, студентів 

із малозабезпечених сімей. Стипендіальне забезпечення студентів-осіб з 

особливими потребами в університеті здійснюється відповідно до законодавства, 

зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. №882 

«Питання стипендіального забезпечення» (зі змінами та доповненнями).  

За ініціативи та фінансової підтримки профкому студентів, аспірантів та 

докторантів університету організовано 26 туристично-екскурсійних поїздок та 

поїздок вихідного дня визначними місцями України для майже 600 студентів 

університету. За час поїздок студенти побували у Карпатах (гора Говерла та 

озеро Синевір) та в Бакоті, у містах: Львові, Чернівцях, Умані, Коломиї, Яремчі, 

Мукачеві, Ужгороді та ін. 

Щодо соціального захисту працівників університету, то на виплату 

матеріальної допомоги для оздоровлення (педагогічним, науково-педагогічним 

працівникам, працівникам бібліотеки) використано 1771,1 тис. грн. 

Працівникам, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, 

здійснювалася доплата, яка за звітний період склала 19,2 тис. грн. За розширення 

зони обслуговування, збільшення обсягу виконуваних робіт та особливі умови 

праці бібліотекарів виплачено коштів на загальну суму 106,9 тис. грн. На 

преміювання працівників університету, яке здійснювалося відповідно до 

Положення про преміювання працівників Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (додаток 9 до Колективного 

договору між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 

2016-2017 роки), у звітному періоді використано 511,0 тис. грн. 
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Питаннями соціального захисту працівників університету опікувався й 

профспілковий комітет працівників університету. Упродовж навчального року 

відповідно до положення профкому працівників «Про надання профспілкової 

виплати членам профспілки» працівникам університету 204 рази надавалася 

фінансова допомога профспілкових виплат на суму 64,45 тис. грн. за різними 

пунктами положення. Окрім того, організовано 12 туристично-екскурсійних 

поїздок у визначні місця України (м. Чернівці, м. Хотин, м. Яремче, м. Косів, с. 

Шешори, с. Пістинь, с. Буковець, м. Ворохта, м. Верхній Ясенів, м. Борщів, м. 

Ужгород, с. Бояни). З профспілкового бюджету на оплату транспортних витрат 

даних поїздок було витрачено 22,84 тис. грн. Додатково на наукові, культурно-

масові та спортивні заходи протягом звітного періоду було витрачено 47,136 тис. 

грн. 

Адміністрація університету спільно з профспілковим комітетом  

працівників університету та профспілковим комітетом студентів, аспірантів та 

докторантів і надалі дбатиме про соціальний захист як співробітників, так і 

студентів університету. 
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ВИСНОВКИ 

Отже, аналіз діяльності університету упродовж 2016-2017 н.р. загалом 

засвідчує його розвиток, здатність реагувати на виклики сьогодення. 

Підтвердженням цього є визнання навчального закладу на національному та 

міжнародному рівнях. Університет став лауреатом та отримав диплом І ступеня 

Національного виставкового конкурсу «Видатні наукові та науково-практичні 

досягнення в освіті» VIII міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» і 

став лауреатом та отримав диплом І ступеня в номінації «Сучасні інформаційні 

системи, технічні засоби навчання, технології та рішення для впровадження в 

освітню практику» IV міжнародної виставки «World Edu». 

16 березня 2017 р. університет отримав «Золоту медаль» і диплом у 

номінації «Корекційно-розвивальні технології в освіті дітей і молоді з 

особливими потребами» VIII міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» і 

сертифікат «Якість наукових публікацій» за показниками рейтингу міжнародних 

наукометричних баз даних Scopus, SciVerse та Асоціації користувачів 

Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «Уран» і диплом за 

активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти V 

Міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu».  

Лауреатом Хмельницької обласної премії імені Миколи Дарманського в 

галузі освіти і науки 2017 р. у номінації «Кращий викладач вищого навчального 

закладу» (конкурс серед освітян регіону проводила Хмельницька гуманітарно-

педагогічна академія) стала доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Дідик Н.М. 

Крім того, за результатами ХІ академічного рейтингу «ТОП-200 Україна» 

станом на травень 2017 р. університет посів 100 місце серед 200 вишів України 

(режим доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/55849/). 

У щорічному консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів 

України 2017 р. (режим доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/51741/), який охопив 

288 українських вишів III-IV рівнів акредитації, де за вихідні дані для складання 

консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використано 

найавторитетніші серед експертів і засобів масової інформації національні та 

міжнародні рейтинги вишів України «Топ-200 Україна», «Scopus» та 

«Webometrics», станом на липень 2017 р. університет має 100 місце. 

За міжнародним рейтингом «Webometrics Ranking of World's Universities» 

(режим доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/56811/), який враховує змістову та 

інформаційну складову веб-сайтів вишів, у липні 2017 р., з-поміж більш як 300 

українських ВНЗ наш університет посів 90 місце (наприклад, Хмельницький 

національний університет – 96 місце), що є суттєвим покращенням, адже у 2014 

р. університет мав 128 місце. У загальному світовому рейтингу, в якому 

представлено більше 27 тисяч університетів та навчальних закладів з усього 

світу, університет має 7801 місце. 

У рейтингу вищих навчальних закладів України, за показниками 

наукометричної бази даних SciVerse Scopus, де результати базуються на 

показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості 
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наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його 

співробітниками, і яка постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та 

сотні книжкових серій, університет має 122 місце зі 136 вишів України (режим 

доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/55425/). 

Упродовж минулого навчального року результативною була й діяльність 

вченої ради університету, яка впродовж навчального року обговорювала та 

колегіально ухвалювала важливі рішення з актуальних питань діяльності 

університету в світлі імплементації Закону України «Про вищу освіту». 

Отримані університетом результати у різних рейтингах окреслюють перед 

нами низку завдань, що потребують вирішення: забезпечення якості підготовки 

фахівців, активізації міжнародної діяльності університету, продовження роботи 

щодо внесення видань та публікацій університету до реферативно-

бібліографічної інформаційно-пошукової системи SСOPUS, забезпечення 

публічності інформації про всі аспекти діяльності вишу тощо. 

Окремі пропозиції щодо цих планів висловлювались у доповіді вище. 

Сподіваємось, що зазначені пропозиції будуть значно доповнені під час 

обговорення доповіді. У центрі уваги всіх цих планів та завдань і надалі мають 

бути питання забезпечення якості освіти, прискорення входження університету 

в європейський освітній простір. 

Політика університету щодо забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти повинна бути спрямована на постійне поліпшення рівня 

вищої освіти, нарощування якості освітнього процесу й реалізовуватись шляхом 

здійснення відповідних заходів та широкого спектра внутрішніх процедур на 

всіх інституційних рівнях університету, серед них: 

- впровадження концепції студентоцентрованого навчання, тобто 

навчання, орієнтованого на результат, на модель фахівця, затребуваного на 

ринку праці, що повинна забезпечити його високу придатність до 

працевлаштування, конкурентоспроможність; 

- застосування ефективних механізмів розроблення та затвердження 

освітніх програм, здійснення їх моніторингу, зокрема експертизи 

роботодавцями, та періодичного перегляду; 

- оцінювання здобутків вищої освіти, зокрема моніторинг успішності та 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти; 

- належне кадрове забезпечення, оцінювання стану організації 

освітнього процесу здобувачами вищої освіти, підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників університету та оцінювання його результатів; 

- наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу; 

- формування корпоративної культури університету, функціонування 

ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових 

працях працівників і здобувачів вищої освіти; 

- упровадження інноваційних педагогічних технологій, застосування 

інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом, 

організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 
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- створення можливостей для реалізації гнучких траєкторій навчання, 

зокрема через вивчення студентами дисциплін вільного вибору, академічну 

мобільність, трансфер кредитів; 

- забезпечення публічності інформацій про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; оприлюднення освітніх програм на веб-сайті 

університету; 

- застосування зрозумілих механізмів і процедур прийому на навчання; 

- інтегративне поєднання освіти, науки та інновацій; 

- здійснення постійного аналізу якості діяльності шляхом 

рейтингування, проведення внутрішніх та зовнішніх аудитів; 

- відповідність системи внутрішнього забезпечення якості вимогам 

системи зовнішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності. 

Важливою складовою забезпечення якості освітніх послуг, які надаються 

університетом, є належне документне супроводження тих заходів, які 

передбачені Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти в університеті, затвердженим вченою радою університету 30 травня 2017 

року (протокол №6) та введеним в дію наказом ректора від 31 травня 2017 р. 

№34-ОД. 

У зв`язку з цим одним із пріоритетних завдань відповідних структурних 

підрозділів університету на 2017-2018 навчальний рік має бути розроблення чи 

оновлення з урахуванням положень Закону України „Про вищу освіту“, 

підзаконних та інших нормативно-правових та розпорядчих документів, 

прийнятих на державному рівні, таких нормативно-правових документів 

університету: 

– Положення Кам`янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних 

та навчальних робіт на академічний плагіат; 

– Положення про робочі проектні групи з розроблення та супроводження 

освітніх програм; 

– Методичну інструкцію щодо загальних вимог до оформлення 

екзаменаційних матеріалів для контрольних заходів, що проводяться за 

тестовими технологіями; 

– Положення про участь студентів, аспірантів, докторантів та науково-

педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка у щорічному загальноукраїнському конкурсі з відбору осіб 

на навчання та стажування у провідних вищих навчальних закладах та наукових 

установах за кордоном; 

– Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

– Концепцію розбудови єдиного інформаційно-освітнього середовища 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

– Положення про організаційне забезпечення та структуру управління 

контентом веб-системи університету; 

– Кодекс корпоративної культури Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка; 
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– Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, здійснення 

моніторингу та перегляду освітніх програм; 

– Положення про експертні ради роботодавців за відповідними 

спеціальностями (спеціалізаціями) Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка; 

– Порядок визнання в університеті наукових ступенів, здобутих в іноземних 

вищих навчальних закладах; Порядок визнання в університеті ступенів вищої 

освіти, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах. Порядок визнання в 

університеті документів про середню, середню професійну, професійну освіту, 

виданих навчальними закладами інших держав; Положення про комісію 

університету з визнання іноземних документів про освіту та ін. 

Крім того, пропонуємо активізувати роботу науково-методичної ради 

університету та науково-методичних рад факультетів щодо реалізації 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в 

університеті, створити постійну діючу комісію вченої ради університету та 

постійні комісії вчених рад факультетів з питань забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти; оновити з урахуванням положень Закону 

України „Про вищу освіту“, інших нормативно-правових та розпорядчих 

документів, прийнятих на державному рівні, такі нормативно-правові документи 

університету: 

– Концепцію розвитку Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка на 2013-2020 роки; 

– Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-

Подільському національному університеті імені Івана Огієнка; 

– Положення про кваліфікаційну роботу студентів університету;  

– Положення про структурні підрозділи університету та посадові 

інструкції працівників університету з урахуванням положень Закону України 

«Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів.  

Необхідно розглянути питання щодо створення в структурі навчально-

методичного центру забезпечення якості освіти організаційно-методичного 

відділу технологій електронного навчання. 

Як випливає зі сказаного вище, попереду у нас непроста, напружена 

робота, але є впевненість, що колектив університету повністю реалізує свої 

плани. Цьому сприятиме якісна робота професорсько-викладацького складу, 

інших працівників університету, студентського колективу. 

Висловлюємо вдячність усім працівникам університету за наполегливу та 

злагоджену працю. 

Вітаємо присутніх із початком нового навчального року, бажаємо усім 

міцного здоров’я, творчої наснаги, реалізації особистих і професійних планів, 

миру, добра та злагоди!  

Дякую за увагу! 


