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ВСТУП 
 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка  

класичний вищий навчальний заклад, що здійснює інноваційну освітню 

діяльність за ступенями вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор 

філософії», освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», проводить 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і 

методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних і наукових 

підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-

просвітницьку діяльність. 

Результативність діяльності колективу університету підтверджена 

визнанням на національному та міжнародному рівнях, зокрема: 

 університет є постійним членом Асоціації європейських 

університетів, Євразійської асоціації університетів, співзасновником 

Консорціуму Варшавського та українських університетів; 

 на VIІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» 1 

університет нагороджено золотою медаллю, дипломом за перемогу в конкурсі з 

тематичної номінації «Психосоціальна підтримка дітей і молоді, що 

знаходяться у складних життєвих ситуаціях» 2 , почесними грамотами за 

презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у національний 

освітній простір, за плідну організаторську діяльність із забезпечення якості 

національної освіти, за активну діяльність із підвищення ефективності освітньої 

та науково-дослідної роботи; 

 на VIІІ міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті  

2016» та IV міжнародній виставці «World Edu»3 університет нагороджено 

дипломом лауреата конкурсу І ступеня за перемогу в номінації «Сучасні 

                                                 
1  Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, 

компанія «Виставковий Світ» (17-19 березня 2016 р.). 
2  Автор проекту – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та практичної психології 

Гончарук  Н. М. 
3 Організатори: Компанія  «Виставковий світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, 

Національної  академії педагогічних наук України (25-27 жовтня 2016  р.). 
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інформаційні системи, технічні засоби навчання, технології та рішення для 

впровадження в освітню практику»4, почесною нагородою лауреата І ступеня 

національного виставкового конкурсу «Видатні наукові та науково-практичні 

досягнення в освіті», дипломом за активну участь в інноваційній освітній 

діяльності, подяками за впровадження інноваційних технологій для підвищення 

якості освітнього процесу та за активну діяльність з упровадження 

інноваційних наукових і навчально-виховних проектів в освітню практику; 

 за результатами проведеної у 2016 р. Міжнародною Академією Науки 

і Вищої освіти (м. Лондон, Великобританія) Відкритої Європейсько-Азіатської 

першості з наукової аналітики у галузі педагогічних наук (у статусі 

міждержавного та регіонального турніру) команда науковців університету на 

чолі з доктором педагогічних наук, професором Атаманчуком П.С. виборола 3 

срібні та 1 бронзову медалі; 

 у 2016 році спортсмени університету вибороли 293 медалі на 

всеукраїнських змаганнях і 87 нагород на чемпіонатах світу та Європи; 

 за результатами академічного рейтингу «ТОП-200 Україна» 

університет посів 98 місце (у 2013 р. – 101 місце, у 2014 р. – 99) з-поміж 200 

вищих навчальних закладів України;  

 у консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 

у 2016 році5
 з-поміж 269 ВНЗ І-IV рівнів акредитації університет посів 100 

місце; 

 у рейтингу прозорості університетів України6  у 2016 році виш посів 

12 місце з-поміж 168 вищих навчальних закладів України, що засвідчує 

високий рівень відкритості діяльності університету перед громадськістю і є 

основою для впровадження дієвих механізмів забезпечення якості освіти. 

                                                 
4 Автор проекту  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти 

Бахмат Н.В. 
5 Розробник – інформаційний ресурс «Освіта.ua». 
6 За даними аналітичного центру CEDOS (режим доступу: http://www.cedos.org.ua/uk/ranking-16). 
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У 2016 році колектив університету працював над реалізацією завдань, 

визначених Законом України «Про вищу освіту», директивними документами 

Кабінету Міністрів України в галузі вищої освіти, Статутом університету, 

Планом заходів Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка з імплементації Закону України «Про вищу освіту», планами 

роботи університету на ІІ семестр 2015-2016 н. р. та І семестр 2016-2017 н. р.  

На виконання вищеназваних нормативних документів: 

 вчена рада університету ухвалила низку нормативних документів, що 

регламентують його діяльність за основними напрямами; 

 продовжено роботу щодо забезпечення поступового переходу на 

підготовку фахівців за схемою «бакалавр»  «магістр»; 

 проведено роботу щодо розширення провадження (збільшення 

ліцензованого обсягу) освітньої діяльності у сфері вищої освіти; 

 здійснено первинну акредитацію підготовки фахівців освітнього 

ступеня «магістр» зі спеціальностей 8.14010301 Туризмознавство (за видами) 

галузі знань 1401 Сфера обслуговування та 8.03050501 Управління персоналом 

та економіка праці галузі знань 0305 Економіка та підприємництво7; 

 ліцензовано освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому 

(освітньо-науковому) рівні та ін. 

На виконання підпункту 1 пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень 

Закону України «Про вищу освіту» проведено роботу з узгодження Статуту 

університету з галузевим законом. У результаті цього 28.04.2016 р. Статут 

погоджено конференцією трудового колективу університету (протокол № 1) та 

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2016 р. за 

№ 860.  

Керуючись законами України, наказами та розпорядженнями Міністерства 

освіти і науки України, іншими нормативно-розпорядчими документами в 

                                                 
7 Рішення Акредитаційної комісії від 01.03.2016 р., протокол №120. 
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галузі освіти, Статутом університету, Колективним договором між 

адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2015-2017 

роки, ректор у межах наданих йому повноважень організовував діяльність 

університету щодо: 

 провадження освітньої діяльності відповідно до державних стандартів 

вищої освіти;  

 виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з 

вищою освітою;  

 провадження наукової діяльності шляхом здійснення наукових досліджень 

та забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки 

наукових кадрів  вищої кваліфікації;  

 забезпечення органічного поєднання освітньої, наукової та інноваційної 

діяльності;  

 формування особистості майбутніх фахівців;  

 налагодження міжнародних зв’язків і провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;  

 вивчення попиту на ринку праці та сприяння працевлаштуванню 

випускників тощо. 

Упродовж 2016 р. ректор відповідно до умов контракту від 30.01.2013 р. за 

№ І-106, укладеного з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, 

забезпечував виконання таких завдань: 

 

1. Підготовка фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів на 

рівні державних стандартів якості освіти; наукових, науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів наук, докторів 

наук) та їх атестація для присвоєння вчених звань 

 

Упродовж звітного періоду університет здійснював освітню діяльність з 

підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та освітньо-



 

 

8 

кваліфікаційного рівня «спеціаліст»; перепідготовки спеціалістів; підготовки 

наукових кадрів вищої кваліфікації; військової підготовки студентів за 

програмою офіцерів запасу; підвищення кваліфікації педагогічних працівників і 

керівників закладів освіти; підготовки до вступу у вищі навчальні заклади 

громадян України.  

Провадження університетом освітньої діяльності регламентується 

ліцензією Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 636132, виданої 

15.04.2015 р.; Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-

кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого 

обсягу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка; сертифікатом про акредитацію за статусом вищого навчального 

закладу IV рівня серії РД-IV № 2323354 від 08.01.2013 р.; сертифікатами про 

акредитацію напрямів підготовки та спеціальностей. 

Таблиця 1 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців  

освітнього ступеня „бакалавр”  
(відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2015 р. № 266) 

№ 

з/п 
Шифр Галузь знань Шифр Спеціальність 

1. 01 Освіта 012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014.01  Середня освіта (Українська мова і 

література) 

014.02  Середня освіта (Мова і література 

(англійська) 

014.02  Середня освіта (Мова і література 

(німецька) 

014.02  Середня освіта (Мова і література 

(польська) 

014.03  Середня освіта (Історія) 

014.04  Середня освіта (Математика) 

014.05  Середня освіта (Біологія) 

014.07  Середня освіта (Географія) 

014.08  Середня освіта (Фізика) 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

014.12  Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) 
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014.13  Середня освіта (Музичне мистецтво) 

016  Спеціальна освіта 

017  Фізична культура і спорт 

2. 02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 

3. 03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 

035.01 Філологія (Українська мова і 

література) 

035.04  Філологія (Германські мови та 

літератури (переклад включно) 

4. 05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051  Економіка 

052  Політологія 

053  Психологія 

5. 06 Журналістика 061 Журналістика 

6. 07 Управління та 

адміністрування 

073  Менеджмент 

076  Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

7. 

 

09 Біологія 091 Біологія 

8. 

 

10 Природничі науки 101 Екологія 

103 Науки про Землю 

9. 12 Інформаційні 

технології 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 

10. 22 Охорона здоров’я 227 Фізична реабілітація 

11. 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 

232 Соціальне забезпечення 

12. 24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 

242  Туризм 
 

Таблиця 2 

Перелік напрямів підготовки, за якими здійснюється підготовка фахівців  

освітнього ступеня „бакалавр”  

(відповідно до Переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719) 

№ 

з/п 
Шифр Галузь знань Шифр Напрям підготовки 

1. 0101 Педагогічна освіта 6.010101 Дошкільна освіта 

6.010102 Початкова освіта 

6.010104 Професійна освіта. Електроніка 

6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями) 

6.010106 Соціальна педагогіка 

2. 0102 Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я 

людини 

6.010201 Фізичне виховання* 

6.010203 Здоров’я людини 

3. 0202 Мистецтво 6.020204 Музичне мистецтво* 

6.020205 Образотворче мистецтво* 

6.020206 Реставрація творів мистецтва 

6.020208  Декоративно-прикладне мистецтво 

4. 0203 Гуманітарні науки 6.020302 Історія* 
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6.020303 Філологія* Мова і література 

(англійська) 

6.020303 Філологія* Мова і література 

(німецька) 

6.020303 Філологія*. Мова і література 

(польська) 

5. 0301 Соціально-політичні 

науки 

6.030102 Психологія* 

6.030103 Практична психологія* 

6.030104 Політологія* 

6. 0303 Журналістика та 

інформація 

6.030301 Журналістика 

7. 0305 Економіка та 

підприємництво 

6.030504 Економіка підприємства 

6.030505 Управління персоналом та економіка 

праці 

8. 0401 Природничі науки 6.040102 Біологія* 

6.040104 Географія* 

6.040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування 

9. 0402 Фізико-математичні 

науки 

6.040201 Математика* 

6.040203 Фізика* 

10. 0403 Системні науки та 

кібернетика 

6.040302 Інформатика* 

11. 1301 Соціальне забезпечення 6.130101 Соціальна допомога 

12. 1401 Сфера обслуговування 6.140101 Готельно-ресторанна справа 

6.140103  Туризм 
 

Таблиця 3 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців  

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

(відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 29 квітня 2015 р. № 266) 

№ 

з/п 
Шифр Галузь знань Шифр Спеціальність 

1. 01 Освіта 012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література) 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(англійська) 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(німецька) 

014.03 Середня освіта (Історія) 

014.04 Середня освіта (Математика) 

014.08 Середня освіта (Фізика) 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

014.12 Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 
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016 Спеціальна освіта 

2. 03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 

3. 05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 

053 Психологія 

4. 22 Охорона здоров’я 227 Фізична реабілітація 

5. 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 
 

Таблиця 4 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців  

освітнього ступеня „магістр” 

(відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 29 квітня 2015 р. № 266) 

№ 

з/п 
Шифр Галузь знань Шифр Спеціальність 

1. 01 Освіта 011 Науки про освіту 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література) 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(англійська) 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(німецька) 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(російська) 

014.03 Середня освіта (Історія) 

014.04 Середня освіта (Математика) 

014.05 Середня освіта (Біологія) 

014.07 Середня освіта (Географія) 

014.08 Середня освіта (Фізика) 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

014.12 Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

016 Спеціальна освіта 

017 Фізична культура і спорт 

2. 02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 

3. 03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 

035.01 Філологія (Українська мова і 

література) 

4. 05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 

052 Політологія 

053 Психологія 

5. 06 Журналістика 061 Журналістика 

6. 07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

7. 09 Біологія 091 Біологія 
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8. 10 Природничі науки 101 Екологія 

9. 12 Інформаційні 

технології 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 

10. 22 Охорона здоров’я 227 Фізична реабілітація 

11. 23 Соціальна робота 232 Соціальне забезпечення 

12. 24 Сфера обслуговування 242 Туризм 
 

Таблиця 5 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців  

освітнього ступеня „магістр” 

(відповідно до Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787) 

№ 

з/п 
Шифр Галузь знань Шифр Спеціальність 

1. 0102 Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я 

людини 

8.01020101 Фізичне виховання* 

2. 0202 Мистецтво 8.02020601 Реставрація творів мистецтва 

8.02020802  Декоративно-прикладне мистецтво 

3. 0203 Гуманітарні науки 8.02030201 Історія* 

8.02030301 Українська мова і література 

8.02030302 Мова і література (англійська) 

4 0301 Соціально-політичні 

науки 

8.03010401 Політологія* 

5. 0303 Журналістика та 

інформація 

8.03030101 Журналістика 

6. 0305 Економіка та 

підприємництво 

8.03050401 Економіка підприємства 

8.03050501 Управління персоналом та економіка 

праці 

7. 0403 Системні науки та 

кібернетика 

8.04030201 Інформатика* 

8. 1301 Соціальне 

забезпечення 

8.13010101 Соціальна допомога 

9. 1401 Сфера обслуговування 8.14010301  Туризмознавство 

10. 1801 Специфічні категорії 8.18010022 Освітні вимірювання 
 

Таблиця 6 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється перепідготовка фахівців  

освітнього ступеня „спеціаліст” 

(відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 29 квітня 2015 р. № 266) 

№ 

з/п 
Шифр Галузь знань Шифр Спеціальність 

1. 01 Освіта 012 Дошкільна освіта 

014.03 Середня освіта (Історія) 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

016 Спеціальна освіта 

2. 05 Соціальні та 053 Психологія 
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поведінкові науки 
 

Таблиця 7 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється перепідготовка фахівців  

освітнього ступеня „спеціаліст” 
(відповідно до Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787) 

№ 

з/п 
Шифр Галузь знань Шифр Спеціальність 

1. 0101 Педагогічна освіта 7.01010101 Дошкільна освіта 

7.01010201 Початкова освіта 

7.01010501 Корекційна освіта (за нозологіями) 

7.01010601 Соціальна педагогіка 

2. 0102 Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я 

людини 

7.01020101 Фізичне виховання* 

3. 0203 Гуманітарні науки 7.02030201 Історія* 

7.02030302 Мова і література (англійська)* 

4. 0301 Соціально-політичні 

науки 

7.03010201 Психологія* 

5. 0401 Природничі науки 7.04010401 Географія* 

 

Організація освітньої діяльності в університеті впродовж звітного періоду 

здійснювалася відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», постанов Кабінету Міністрів 

України, інших нормативно-правових актів та розпорядчих документів у сфері 

вищої освіти, стандартів вищої освіти, навчальних і робочих навчальних планів 

підготовки фахівців напрямів та спеціальностей університету, планів роботи 

університету й визначалася сучасними тенденціями розвитку вищої освіти та 

пріоритетними завданнями університету. 

За звітний період ректор здійснив низку організаційних заходів щодо 

розширення провадження (збільшення ліцензованого обсягу) освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти, зокрема до Міністерства освіти і науки України 

подано заяви щодо розширення провадження (збільшення ліцензованого 

обсягу) освітньої діяльності у сфері вищої освіти: 

 на рівні кваліфікаційних вимог до першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти  збільшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців напряму 

підготовки 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм із 25 до 50 осіб;  
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 на рівні кваліфікаційних вимог до другого (магістерського) рівня з таких 

галузей знань, спеціальностей: 

№ 

з/п 

Шифр і 

найменування 

галузі знань 

Шифр і найменування 

спеціальності 

Фактичний 

ліцензований 

обсяг, осіб 

Заявлений 

ліцензований 

обсяг, осіб 

1.  01 Освіта 012 Дошкільна освіта 10 80 

2.  013 Початкова освіта 40 100 

3.  014.02 Середня освіта (Мова і 

література (англійська) 
60 100 

4.  014.02 Середня освіта (Мова і 

література (німецька) 10 30 

5.  014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 20 65 

6.  016 Спеціальна освіта (за 

освітньою програмою 

Олігофренопедагогіка. 

Логопедія) 
70 150 

7.  016 Спеціальна освіта (за 

освітньою програмою 

Логопедія. Спеціальна 

психологія) 

8.  05 Соціальні та 

поведінкові науки 

053 Психологія 
20 70 

9.  22 Охорона 

здоров’я 

227 Фізична реабілітація 
15 45 

10.  24 Сфера 

обслуговування 

242 Туризм (за освітньою 

програмою Туризмознавство) 
10 40 

Проведено роботу з підготовки акредитаційних справ для первинної 

акредитації діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з 

підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» таких спеціальностей: 

– 8.18010022 Освітні вимірювання галузі знань 1801 Специфічні 

категорії; 

– 8.03050401 Економіка підприємства галузі знань 0305 Економіка та 

підприємництво; 

– 8.13010101 Соціальна допомога галузі знань 1301 Соціальне 

забезпечення. 

В умовах реструктуризації вищої освіти університет здійснив роботу щодо 

перерозподілу ліцензованих обсягів підготовки фахівців, зокрема збільшено 
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ліцензовані обсяги підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» зі 

спеціальностей другого (магістерського) рівня: 

 016 Спеціальна освіта; 

 014 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

 053 Психологія; 

 012 Дошкільна освіта; 

 013 Початкова освіта8. 

Упродовж звітного періоду університет забезпечував підготовку фахівців: 

 за освітнім ступенем «бакалавр»: 

 33 спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266; 

 29 спеціальностей відповідно до Переліку напрямів, за якими 

здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719; 

 за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»: 

 16 спеціальностей відповідно до Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. 

№ 266;  

 за освітнім ступенем „магістр”: 

 30 спеціальностей відповідно до Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. 

№ 266; 

 20 спеціальностей відповідно до Переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-

                                                 
8 Наказ Міністерства освіти і науки України  від 25.11.2016 р. за № 1499 л. 
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кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787.  

Загалом за всіма напрямами підготовки та спеціальностями освітніх 

ступенів «бакалавр», «магістр» і спеціальностями освітньо-кваліфікаційного 

рівня «спеціаліст» вищу освіту в університеті здобуває 5278 осіб, а також 558 

осіб здобувають другу вищу освіту (перепідготовка спеціалістів) (табл. 8).  

Таблиця 8  

Інформація про чисельність студентів Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 
(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 2638 907 

2. Заочна 650 1083 

Разом:  3288 1990 

Перепідготовка спеціалістів  558 

Разом: 5836 

 

У 2016-2017 навчальному році освітній процес в університеті 

забезпечують: 

 9 факультетів: історичний, української філології та журналістики, 

іноземної філології, фізико-математичний, економічний, педагогічний, 

природничий, фізичної культури, корекційної та соціальної педагогіки і 

психології;  

 40 кафедр.  

Таблиця 9 

Інформація про кафедри  

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
 

№ 

з/п 

Факультет Кафедра 

1. Історичний  кафедра всесвітньої історії  

2. кафедра історії України 

3. кафедра архівознавства, спеціальних історичних та 

правознавчих дисциплін 

4. кафедра філософських дисциплін 

5. кафедра політології та соціології 

6. Фізико-математичний  кафедра математики 

7. кафедра фізики 

8. кафедра методики викладання фізики та дисциплін 
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технологічної освітньої галузі 

9. кафедра інформатики  

10. Економічний  кафедра туризму та готельно-ресторанної справи 

11. кафедра економіки підприємства 

12. кафедра управління персоналом та економіки праці 

13. Педагогічний  кафедра мовознавчих дисциплін 

14. кафедра теорії та методик дошкільної і початкової 

освіти 

15. кафедра образотворчого і декоративно-

прикладного мистецтва та реставрації творів 

мистецтва 

16. кафедра музичного мистецтва 

17. кафедра педагогіки дошкільної, початкової, 

середньої і вищої освіти та управління навчальним 

закладом 

18. Природничий  кафедра біології та методики її викладання 

19. кафедра географії та методики її викладання  
20. кафедра екології 

21. кафедра військової підготовки офіцерів запасу 

22. Української філології та 

журналістики 

кафедра української мови 

23. кафедра історії української літератури та 

компаративістики 

24. кафедра журналістики 

25. Іноземної філології кафедра германських мов і зарубіжної літератури  

26. кафедра слов’янської філології та загального 

мовознавства 

27. кафедра англійської мови 

28. кафедра німецької мови 

29. кафедра іноземних мов 

30. Фізичної культури кафедра теорії і методики фізичного виховання  

31. кафедра фізичної реабілітації та медико-

біологічних основ фізичного виховання 

32. кафедра спорту і спортивних ігор 

33. кафедра легкої атлетики з методикою викладання 

34. кафедра фізичного виховання 

35. Корекційної та соціальної 

педагогіки і психології 

кафедра психолого-медико-педагогічних основ 

корекційної роботи 

36. кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи 

37. кафедра логопедії та спеціальних методик  

38. кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної 

освіти 

39. кафедра психології освіти  

40. кафедра загальної та практичної психології 

 

Для забезпечення ступеневої підготовки фахівців та координації спільної 

діяльності з підготовки фахівців для підприємств та установ різних галузей і 

форм господарювання в університеті функціонує 2 навчально-науково-
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виробничі та 2 навчально-науково-методичні комплекси. 

Актуальні питання організації освітнього процесу, планування 

навчального навантаження повсякчас обговорювалися на засіданнях вченої 

ради університету, зокрема: 

 затвердження освітніх програм та навчальних планів підготовки 

фахівців усіх рівнів та спеціальностей університету, змін до чинних навчальних 

планів підготовки фахівців усіх рівнів (протокол № 4 від 28.04.2016 р.); 

 аналіз кадрового, навчально-методичного, інформаційного 

забезпечення підготовки фахівців напрямів та спеціальностей університету та 

пріоритетні завдання його удосконалення в контексті вимог Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187 (протокол № 5 від 

26.05.2016 р.); 

 стан викладання англійської мови в університеті, робота кафедри 

англійської мови, кафедри іноземних мов щодо підвищення рівня володіння 

англійською мовою учасниками освітнього процесу університету (в контексті 

Указу Президента України від 16.11.2015 р. № 641/2015 „Про оголошення 2016 

року Роком англійської мови в Україні”) (протокол № 5 від 26.05.2016 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 28.12.2016 р.) та ін. 

Рішення вченої ради університету вводилися в дію наказами та 

розпорядженнями ректора. 

Поточні питання освітньої діяльності університету обговорювалися на 

засіданнях ректорату, зокрема:  

 стан розробки освітніх програм, навчальних планів підготовки 

фахівців зі спеціальностей, прийом на які оголошено в університеті на 2016 рік 
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(протокол № 3 від 10.03.2016 р.); 

 підготовка до атестації здобувачів вищої освіти та роботи 

екзаменаційних комісій (протокол № 5 від 12.05.2016 р.) та ін. 

Упродовж звітного періоду ректор особливу увагу звертав на оновлення 

нормативних документів, що регламентують організацію освітнього процесу в 

університеті. Зокрема, на виконання ухвал вченої ради університету наказами 

ректора від 29.01.2016 р. за № 9-ОД, від 11.03.2016 р. за № 12-ОД, від 

18.04.2016 р. за № 19-ОД, від 01.12.2016 р. за № 53-ОД введено в дію: 

 Положення про вчену раду Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (нова редакція);  

 Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних 

дисциплін студентами Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка; 

 Положення про доступ до публічної інформації в Кам’янець-

Подільському національному університеті імені Івана Огієнка; 

 низку положень про структурні підрозділи університету. 

Керуючись Законом України «Про вищу освіту», наказами Міністерства 

освіти і науки України, наказом по університету від 02.02.16 р. за № 22 «Про 

розробку освітніх програм і навчальних планів підготовки фахівців освітніх 

ступенів «бакалавр», «магістр»», упродовж звітного року вжито комплекс 

заходів щодо розроблення освітніх програм і навчальних планів підготовки 

фахівців, зокрема укладено:  

 Методичні рекомендації щодо розробки освітніх програм у 

Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка; 

 Інструкцію з розробки навчальних планів підготовки фахівців у 

Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 

2016-2017 н. р. 

Питання щодо розробки освітніх програм і навчальних планів підготовки 

фахівців повсякчас були під контролем ректора та обговорювалися на 
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засіданнях науково-методичної ради та вченої ради університету, науково-

методичних і вчених рад факультетів, ректорату. Ухвалою вченої ради 

університету від 31.03.2016 р. (протокол № 3) визначено випускові кафедри для 

розробки навчальних планів підготовки докторів філософії. 

Освітні програми та навчальні плани підготовки фахівців усіх рівнів та 

спеціальностей університету затверджено відповідними ухвалами вченої ради 

університету (протокол № 4 від 28.04.2016 р., протокол № 5 від 26.05.2016 р.) та 

введено в дію наказом по університету від 14.06.2016 р. за № 135. 

Загалом затверджено вченою радою та введено в дію наказом ректора 

понад 90 освітніх (освітньо-професійних та освітньо-наукових) програм, 

зокрема: 

 56 за першим (бакалаврським) рівнем; 

 2 за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»; 

 27 за другим (магістерським) рівнем; 

 9 за третім (освітньо-науковим) рівнем. 

В освітніх програмах визначено вимоги до рівня освіти осіб, які 

навчаються за відповідними програмами, перелік навчальних дисциплін і 

логічна послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання конкретної програми, а також очікувані результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 

вищої освіти. 

Важливе значення в університеті надається індивідуалізації освітнього 

процесу та посиленню ролі самостійної роботи студентів. В умовах 

імплементації норм Закону України «Про вищу освіту» самостійна робота 

студентів та її навчально-методичне забезпечення набули особливої 

актуальності. Зважаючи на впровадження нових навчальних планів, під 

керівництвом ректора здійснено комплекс заходів з оновлення/удосконалення 

навчально-методичного забезпечення дисциплін, підготовки методичних 

рекомендацій щодо виконання завдань самостійної роботи, формулювання 
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чітких критеріїв її оцінювання, розроблення засобів діагностики, що 

забезпечуватимуть самоконтроль з боку студента. 

У 2016 році проведено роботу щодо унормування порядку реалізації права  

здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін. З цією метою 

розроблено Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних 

дисциплін студентами Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка, яке затверджене вченою радою університету 23.06.2016 р. 

(протокол № 7). 

Упродовж звітного періоду ректор повсякчас контролював стан видання 

науково-педагогічними працівниками університету навчальної та навчально-

методичної літератури. Питання про якість рукописів підручників, навчальних 

посібників, підготовлених до друку науково-педагогічними працівниками 

університету в 2015 році, їх відповідність програмам навчальних дисциплін та 

вимогам нормативних документів обговорювалося на засіданні ректорату 

14.01.2016 р. (протокол №11). У 2016 р. вчена рада університету рекомендувала 

до друку 63 найменування навчальної та навчально-методичної літератури, 

зокрема:  

– 2 підручники,  

– 17 навчальних посібників,  

– 27 навчально-методичних посібників,  

– 17 методичних рекомендацій (вказівок), довідників та ін. 

Одним із показників рівня наукової та професійної активності науково-

педагогічних працівників є їх участь у роботі Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій з вищої освіти МОН або робочих груп з 

розроблення стандартів вищої освіти України. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

26.01.2016 р. за № 53 «Про оголошення конкурсного відбору членів науково-

методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної 

ради Міністерства освіти і науки України» проведено роботу з підготовки 
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конкурсних справ науково-педагогічних працівників університету для участі в 

роботі науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти НМР 

МОН України. У результаті цього наказами Міністерства освіти і науки 

України від 06.04.2016 р. за № 375 та від 25.07.2016 р. за № 872 до 

персонального складу науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої 

освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України введено 

таких науково-педагогічних працівників університету:  

 професора кафедри методики викладання фізики та ДТОГ 

Мендерецького В. В. (підкомісія 015-6 Професійна освіта (документознавство, 

дизайн, товарознавство, економіка, екологія, охорона праці Науково-

методичної комісії 1 із загальної та професійної освіти);  

 завідувача кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, 

професора Миронову С. П. (підкомісія 016 Спеціальна освіта Науково-

методичної комісії 1 із загальної та професійної освіти);  

 завідувача кафедри історії України, професора Філінюка А. Г. 

(підкомісія 032 Історія та археологія Науково-методичної комісії 4 з 

гуманітарних наук та богослов'я);  

 декана педагогічного факультету, професора кафедри музичного 

мистецтва Лабунця В. М. (підкомісія 014-3 Середня освіта (мистецтво) 

Науково-методичної комісії 2 з предметної освіти та спорту); 

 завідувача кафедри біології та методики її викладання, професора 

Любінську Л. Г. (підкомісія 014-5 Середня освіта (природознавство) Науково-

методичної комісії 2 з предметної освіти та спорту); 

 декана факультету фізичної культури, професора кафедри теорії і 

методики фізичного виховання Солопчука М.С. (підкомісія 014-7 Середня 

освіта (фізична культура) Науково-методичної комісії 2 з предметної освіти та 

спорту). 

У звітному році здійснювався комплекс заходів, спрямованих на 

активізацію творчого потенціалу професорсько-викладацького складу, 
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підвищення їх професійної майстерності, поширення передового педагогічного 

досвіду. Відповідно до Положення про конкурс «Молодий викладач» та плану 

роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка на ІІ семестр 2015-2016 н. р. в університеті відбувся конкурс «Молодий 

викладач», переможцем якого в 2016 році став доцент кафедри всесвітньої 

історії, кандидат історичних наук Боровець І.І.  

Важливою умовою забезпечення якості підготовки фахівців, їх 

конкурентоспроможності на ринку праці, а отже, й конкурентоспроможності 

університету на освітньому ринку, є практична підготовка студентів.  

Упродовж 2016 року в полі зору ректора повсякчас перебували питання 

щодо визначення термінів проведення практик, їх якісного організаційного та 

методичного забезпечення, узгодження обсягів і видів практичної підготовки 

студентів із потенційними роботодавцями, визначення відповідних баз практик 

та укладання угод з ними, охорони праці, дотримання техніки безпеки на 

виробництві під час практики тощо. Питання організації та проведення практик 

повсякчас обговорювалися на засіданнях вчених рад факультетів, вченої ради 

університету та ректорату. Зокрема, на засіданні вченої ради університету 

розглядалися такі питання: 

 організація всіх видів практик студентів напрямів 

підготовки/спеціальностей 6.140103 Туризм, 8.14010301 Туризмознавство (за 

видами), 6.140101 Готельно-ресторанна справа галузі знань 1401 Сфера 

обслуговування та шляхи підвищення ефективності практичної підготовки 

фахівців під час їх проведення» (протокол № 3 від 31.03.2016 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 28.12.2016 р.). 
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Для підвищення рівня організації практик упродовж звітного періоду 

неодноразово проводилися опитування студентів за підсумками виробничих 

практик, зокрема, за результатами анкетування студентів освітнього ступеня 

«бакалавр» історичного факультету та факультету фізичної культури 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. 

Загалом у 2015-2016 навчальному році згідно з навчальними планами в 

університеті проведено 322 практики на денній та заочній формах навчання, 

173 з них  виробничі. Практична підготовка студентів здійснювалася шляхом 

проходження практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з 

укладеними договорами. Упродовж звітного періоду було укладено 2476 

договорів із базами практик.  

Моніторинг підсумків практичної підготовки засвідчує їх відповідність 

нормативам, зокрема якісний показник успішності студентів за результатами 

виробничих практик  95,8%.  

Зважаючи на значення практичної підготовки фахівців у процесі 

формування професійних компетентностей, ректор неодноразово звертав увагу 

деканів факультетів і завідувачів кафедр на необхідності активізувати роботу, 

спрямовану на зміцнення зв’язків із підприємствами, організаціями, установами 

відповідного профілю шляхом укладання угод про співпрацю з метою 

проведення практики, виконання курсових і дипломних робіт, а також для 

сприяння працевлаштуванню наших випускників9.  

Пріоритетним завданням університету є забезпечення якості вищої освіти. 

Упродовж звітного періоду ректор неодноразово ініціював моніторинг та 

                                                 
9  Доповідь ректора на спільному засіданні конференції трудового колективу та вченої ради 

університету 30.08.2016 р. (Режим доступу: http://kpnu.edu.ua/pro-universytet-2/kerivnytstvo/). 
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колегіальне обговорення якості підготовки фахівців. На засіданнях вченої ради 

університету, наприклад, обговорювалися такі питання: 

 аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального 

року та основні завдання з удосконалення організації освітнього процесу й 

підвищення якості підготовки фахівців в університеті (протокол № 2 від 

10.03.2016 р.); 

 результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з 

навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра управління 

персоналом і економіки праці, та заходи щодо відповідного коригування 

освітнього процесу з цих навчальних дисциплін (протокол № 4 від 

28.04.2016 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 27.09.2016 р.); 

 питання адаптації студентів І курсу до навчання в університеті 

(протокол № 13 від 27.09.2016 р.); 

 результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з 

дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів та спеціальностей 

університету (протокол № 15 від 01.12.2016 р.) та ін. 

Питання щодо якості підготовки фахівців обговорювалися на засіданнях 

кафедр, вчених рад факультетів, ректорату.  

Аналіз успішності студентів денної та заочної форм навчання за 

результатами літньої екзаменаційної сесії засвідчує її відповідність державним 

вимогам, зокрема якісний показник успішності студентів університету денної 

форми навчання  52%, абсолютний  99%.  

Дієвим інструментом контролю якості підготовки фахівців в університеті 

є проведення ректорських контрольних робіт з навчальних дисциплін 

гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової 
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(фундаментальної), загальнопрофесійної, професійної та практичної підготовки, 

що регламентується Положенням про ректорський контроль навчальних 

досягнень студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. 

На виконання планів роботи університету, наказів ректора від 

29.03.2016 р. за № 15-ОД та від 07.11.2016 р. за № 44-ОД проведено ректорські 

контрольні роботи рівня залишкових знань студентів. У ІІ семестрі 2015-2016 

навчального року здійснено ректорський контроль рівня залишкових знань 

студентів університету з навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує 

кафедра управління персоналом та економіки праці, зокрема з 

«Бухгалтерського обліку», «Статистики», «Комунікативних процесів навчання», 

«Економічного аналізу», «Менеджменту у туризмі». 

У І семестрі 2016-2017 навчального року здійснено ректорський контроль 

рівня залишкових знань студентів університету з 32 навчальних дисциплін 

навчальних планів підготовки фахівців. Ректорські контрольні роботи 

проведено в тестовій формі у середовищі системи дистанційного навчання на 

платформі «MOODLE» (виконувало 475 студентів). 

Важливим етапом підготовки фахівців є атестація здобувачів вищої освіти, 

яка здійснюється для встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 

вищої освіти. 

Організація та проведення атестації здобувачів вищої освіти в 

університеті здійснювалися 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 27.11.2014 р.). 

Упродовж звітного періоду працювало 75 екзаменаційних комісій, роботу 

яких очолили провідні фахівці університету, інших вищих навчальних закладів 

та установ.  
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Екзаменаційні комісії засвідчили відповідність підготовки випускників 

2016 р. нормативним вимогам. На денній формі навчання: 

 за освітнім ступенем «бакалавр» якісний показник  78,2%, 

абсолютний показник – 100%; 

 за ОКР «спеціаліст» якісний показник  87,4%, абсолютний показник 

– 99,8%; 

 за освітнім ступенем «магістр» якісний показник  99%, абсолютний 

показник – 100%. 
Таблиця 10 

Якісні та абсолютні показники успішності випускників денної форми навчання  

(2014-2015 н.р., 2015-2016 н.р.) 

Освітній ступінь/ 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Якісний показник  

успішності  

Абсолютний показник 

успішності  

2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

Бакалавр 75,6 % 78,2 % 100 % 100 % 

Спеціаліст 87,1 % 87,4 % 100 % 99,8 % 

Магістр 94,7 % 99 % 100 % 100 % 

 

Загалом за результатами атестації здобувачів вищої освіти університет 

здійснив випуск 2012 осіб (у 2015 році – 2468), зокрема: 

 1041 особа здобула вищу освіту за освітнім ступенем «бакалавр» (641 

випускник денної та 400 заочної форм навчання), з них дипломи з відзнакою 

отримали 27 випускників (2,6%); 

 750 осіб здобули вищу освіту за ОКР «спеціаліст» (467 випускників 

денної та 283 заочної форм навчання), з них дипломи з відзнакою отримав 91 

випускник (12,1%); 

 221 особа здобула вищу освіту за освітнім ступенем «магістр» (177 

випускників денної та 44 заочної форм навчання), з них дипломи з відзнакою 

отримали 76 випускників (34,4%). 

Якісні та абсолютні показники успішності випускників університету 

відповідають нормативам. Загалом атестація здобувачів вищої освіти відбулася 

успішно.  

На виконання ст. 7 Закону України «Про вищу освіту» ректор здійснив 

низку управлінських заходів щодо забезпечення своєчасного замовлення та 
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вручення випускникам університету дипломів про вищу освіту та додатків до 

них, зокрема: 

 на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 

02.07.2015 р. за № 705 та від 05.07.2016 р. за № 782 «Про затвердження форм 

документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах» накази про 

завершення навчання студентами університету у встановлені терміни 

сформовано в ЄДЕБО; 

 інформацію про видані дипломи у встановлені терміни внесено до 

ЄДЕБО та ін. 

Для належного проведення атестації здобувачів вищої освіти у 2016-

2017 навчальному році вчена рада університету (засідання від 27.09.2016 р., 

протокол № 13) затвердила список голів екзаменаційних комісій на 2017 рік. 

Ухвала вченої ради університету введена в дію наказом ректора університету від 

27.09.2016 р. за № 216. Склад екзаменаційних комісій затверджено наказом 

ректора від 31.10.2016 р. за № 246. 

Упродовж звітного періоду здійснювався комплекс заходів зі сприяння 

працевлаштуванню випускників університету, зокрема виш активно 

співпрацював з органами управління освіти, установами та підприємствами, 

міськими та районними центрами зайнятості населення. Для реалізації потреби 

випускників у працевлаштуванні до органів управління освіти, установ та 

підприємств упродовж звітного періоду надіслано запити щодо наявних 

вакансій. У відповідь університет отримав інформацію про 659 вакансій (у 

2015 р.  289), яку своєчасно довели до відома випускників університету та 

розмістили на офіційному сайті вишу. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 р. за 

№ 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким 

категоріям випускників вищих навчальних закладів» та відповідно до «Порядку 

надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям 

випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і 
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спеціальностями педагогічного профілю», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 28.03.2016 р. за № 343, 37 випускників університету 

отримали одноразову адресну грошову допомогу в п’ятикратному розмірі 

мінімальної заробітної плати. 

Особливу увагу упродовж звітного періоду ректор надавав питанням 

підготовки наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (докторів 

філософії, докторів наук) та їх атестації щодо присвоєння вчених звань 

(доцента, професора). В університеті така підготовка здійснюється в галузі 7 

наук на 9 факультетах (17 кафедрах). Зокрема, підготовка в аспірантурі 

університету здійснюється за 6 спеціальностями згідно з Переліком галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. 

за № 266), та 13 спеціальностями згідно з Переліком наукових спеціальностей 

(затверджений наказом Міністерства освіти і наук, молоді та спорту України від 

14.09.2011 р. за № 1057); у докторантурі за 2 спеціальностями згідно з 

Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, та 3 спеціальностями згідно з Переліком наукових 

спеціальностей (табл. 12-13). 

Підготовці висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів 

в університеті сприяє робота спеціалізованої вченої ради К 71.053.01 із правом 

прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01  

історія України. Упродовж звітного року відбулися захисти 11 дисертацій. 

Таблиця 11 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка науково-педагогічних 

кадрів в аспірантурі університету 

№ 

з/п Шифр Назва спеціальності 

1.  011 Науки про освіту 

2.  016 Спеціальна освіта 

3.  032 Історія та археологія 
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4.  035 Філологія 

5.  051 Економіка 

6.  091 Біологія 

7.  01.01.02 Диференціальні рівняння 

8.  01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи 

9.  03.00.05 Ботаніка 

10.  07.00.01 Історія України 

11.  07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 

12.  10.01.01 Українська література 

13.  10.01.04 Література зарубіжних країн 

14.  10.01.05 Порівняльне літературознавство 

15.  10.02.01 Українська мова 

16.  13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки 

17.  13.00.02 Теорія та методика навчання (фізика) 

18.  13.00.03 Корекційна педагогіка 

19.  19.00.01 Загальна психологія, історія психології 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 р. 

за № 1604 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо 

діяльності спеціалізованих вчених рад від 13 грудня 2016 року» в університеті 

створено спеціалізовану вчену раду Д 71.053.01 з правом прийняття до розгляду 

та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) історичних наук за спеціальністю 07.00.01  історія України 

строком на три роки. 

Таблиця 12 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка науково-педагогічних 

кадрів у докторантурі університету  

№ 

з/п Шифр 
Спеціальність 

1. 032 Історія та археологія 

2. 035 Філологія 

3. 07.00.01 Історія України 
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4. 10.01.05 Порівняльне літературознавство 

5. 13.00.02 Теорія та методика навчання (фізика) 

 

У докторантурі університету навчається 5 докторантів, в аспірантурі  74 

аспіранти, у тому числі 32 аспіранти на денній формі навчання та 42 – на 

заочній, з них 31 аспірант та 1 докторант навчаються за рахунок коштів 

фізичних осіб. 

У докторантурі інших ВНЗ перебуває 1 особа (Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана Франка) та 1 особа – в науковій установі 

(Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України). 

В аспірантурі інших ВНЗ України навчається 5 науково-педагогічних 

працівників університету (3 – на денній формі навчання, 2 – на заочній). 

Сьогодні загальна кількість науково-педагогічних працівників 

університету, які перебувають у докторантурі, – 7 осіб, навчаються в 

аспірантурі  79 осіб (35 – на денній формі навчання, 44 – на заочній). 

За звітний рік аспіранти та викладачі-випускники аспірантури і здобувачі 

наукових ступенів захистили 4 докторські дисертації, з них 2 – випускники 

докторантури університету, та 27 кандидатських дисертацій, з них 18 – 

випускники аспірантури університету. 

Поза увагою ректора не залишалися й питання підтримки молодих учених. 

За поданням вченої ради університету, постановою президії Комітету з 

державних премій України в галузі науки і техніки від 01.06.2016 р. за 

№ 2  двом молодим науковцям університету, Білику Роману Миколайовичу, 

кандидату педагогічних наук, доценту кафедри методики викладання фізики та 

дисциплін технологічної освітньої галузі, керівнику відділу наукової роботи і 

міжнародних зв’язків, та  Юрчишину Юрiю Вoлодимировичу, кандидату 

наук з фізичного виховання та спорту, доценту кафедри спорту і спортивних 

ігор, призначено стипендії  Кабінету Міністрів України. У 2016 р. продовжено 

виплату такої стипендії Дідик Наталії Михайлівні, кандидату психологічних 

наук, старшому викладачу кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи.  
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За звітний період 11 науково-педагогічним працівникам університету 

рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно 

вчене звання доцента, 1науково-педагогічному працівнику  вчене звання 

професора. 

 

2. Підготовка та перепідготовка педагогічних, науково-педагогічних 

працівників і спеціалістів навчального закладу, їх економічне, 

правове й професійне навчання, зокрема й обов’язкове особисте 

підвищення кваліфікації або перепідготовка, але не рідше одного разу 

за 5 років 

 

Упродовж звітного періоду ректор сприяв підвищенню науково-

теоретичного та методичного рівнів науково-педагогічних працівників 

університету. Порядок підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників університету регламентується Положенням про 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, затвердженим вченою радою університету 30.08.2013 р. (протокол 

№10). 

Упродовж 2016 року 94 науково-педагогічні працівники університету 

підвищили кваліфікацію шляхом стажування та навчання на курсах підвищення 

кваліфікації, завершення навчання в аспірантурі та перебування в докторантурі. 

Зокрема, у ВНЗ України перебували на стажуванні 72 науково-педагогічні 

працівники університету: 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди – 1 особа; 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» – 6 осіб; 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – 2 

особи; 

Житомирський державний університет імені Івана Франка – 2 особи; 

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова – 3 особи; 
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Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка – 3 особи; 

Рівненський державний гуманітарний університет – 1 особа; 

Тернопільський національний економічний університет – 1 особа; 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира  

Гнатюка – 7 осіб; 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – 3 

особи; 

Херсонський державний університет – 1особа; 

Хмельницький національний університет – 11 осіб; 

Хмельницький університет управління та права – 2 особи; 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького – 1 

особа; 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 28 осіб. 

У наукових установах НАН України та НАПН України перебували на 

стажуванні 9 науково-педагогічних працівників університету: 

Державний природознавчий музей НАН України (м.Львів) – 1особа; 

Інститут історії України НАН України – 2 особи; 

Інститут математики НАН України – 2 особи; 

Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України (відділ 

російської мови) – 2 особи; 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України – 1особа; 

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України – 1особа. 

У закордонних навчальних закладах пройшли стажування 2 науково-

педагогічні працівники університету: 

Жешівський університет (Республіка Польща) – 1особа; 

Школа доктора Тео Шоллера (м.Нюрнберг, Федеративна Республіка 

Німеччина) – 1 особа. 
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На курсах підвищення кваліфікації ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України навчалося 5 науково-педагогічних працівників 

університету. 

Окрім того, 4 науково-педагогічні працівники університету завершили 

навчання в аспірантурі та 2  в докторантурі. 

На базі Інституту інноваційної освіти Київського національного 

університету будівництва і архітектури пройшли навчання з питань безпеки 

життєдіяльності (охорона праці, пожежна, радіаційна безпека, безпека 

дорожнього руху, електробезпека, вибухонебезпека, санітарне та епідемічне 

благополуччя населення, цивільний захист, охорона навколишнього 

середовища, надання першої допомоги) ректор університету Копилов  С.А. 

(свідоцтво № 26/16-БЖД від 31.03.2016 р.), перший проректор Гнатюк В.О. 

(свідоцтво № 25/16-БЖД від 31.03.2016 р.), проректор з науково-педагогічної 

роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної 

бази) Рачковський О. М. (свідоцтво № 88/16-БЖД від 31.03.2016 р.) та завідувач 

відділу охорони праці і техніки безпеки Мінаков О.М. (свідоцтво № 24/16-БЖД 

від 31.03.2016 р.). 

Окрім того, на базі університету пройшли стажування 116 педагогічних, 

науково-педагогічних працівників з інших вищих навчальних закладів України 

та 18 осіб перебувають на стажуванні, термін якого  6 місяців. 

 

3. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань 

навчального закладу 
 

Упродовж звітного року ректор контролював виконання державного 

замовлення та інших договірних зобов’язань університету.  

Виконанню державного замовлення на підготовку фахівців освітніх 

ступенів «бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

сприяла, зокрема,  профорієнтаційна робота.  
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За підтримки ректорату структурні підрозділи та приймальна комісія 

університету у 2016 році реалізували низку профорієнтаційних заходів, а саме: 

 розміщення інформації про університет, Правил прийому до 

університету в 2017 році у засобах масової інформації та на офіційному сайті 

університету; 

 розміщення інформації про університет у довіднику «Випускник  

2016»; 

 підготовка та розповсюдження «Довідника абітурієнта  2016»; 

 розробка (оновлення) рекламної продукції про університет, факультети, 

напрями підготовки та спеціальності, з яких здійснюється підготовка фахівців в 

університеті; 

 проведення днів відкритих дверей (06.02.2016 р., 20.02.2016 р., 

27.02.2016 р., 05.03.2016 р., 15.09.2016 р., 18.11.2016 р., 10.12.2016 р., 

17.12.2016 р.); 

 проведення тестування з навчальних предметів, які є конкурсними під 

час вступу до університету; 

 проведення предметних олімпіад з навчальних предметів, які є 

конкурсними під час вступу до університету (12.03.2016 р.); 

 виготовлення і трансляція відеоролика про університет; 

 спецвипуск газети «Студентський меридіан»; 

 презентація університету в рамках заходів до Дня міста; 

 флеш-моб у сквері «Водойма» в рамках Тижня дошкілля; 

 здійснення виїзних профорієнтаційних заходів у районах Хмельницької 

області та суміжних областях; 

 проведення профорієнтаційного заходу «Подорож у світ професій» 

спільно з Кам’янець-Подільським міським центром зайнятості (19.10.2016 р.) та 

ін. 

Для раціональної організації та ефективного проведення 

профорієнтаційної роботи на факультетах створено агітаційні групи, які 
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проводили інформаційно-роз’яснювальну роботу профорієнтаційного 

спрямування з учнівською молоддю загальноосвітніх шкіл Хмельницької 

області, зокрема: 

 за підтримки управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської 

ради представники університету (декани факультетів, заступники деканів, 

відповідальний секретар приймальної комісії, керівник відділу 

профорієнтаційної роботи та доуніверситетської підготовки) зустрілися з 

батьківськими колективами  загальноосвітніх шкіл м. Кам’янця-Подільського; 

 представники історичного факультету провели інформаційно-

роз’яснювальну роботу профорієнтаційного спрямування з курсантами 

військового ліцею м. Кам’янця-Подільського та ін. 

Упродовж навчального року було використано різні форми організації та 

проведення днів відкритих дверей. 19 жовтня 2016 р. у рамках проведення 

профорієнтаційного заходу «Подорож у світ професій» для учнівської молоді 

організовано майстер-класи, тренінги, лабораторні досліди, круглі столи тощо. 

Окрім того, традиційним є тестування за програмами ЗНО, зокрема у 2016 році 

в такому тестуванні взяло участь 470 учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Не залишалася поза увагою й робота з обдарованою молоддю, зокрема: 

 13-14 лютого 2016 р. у м. Хмельницькому відбувся ІІ етап 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук України. За результатами конкурсу, високі результати 

теоретичної та практичної підготовки продемонстрували учні м. Кам’янця-

Подільського, роботами яких керували науково-педагогічні працівники 

природничого факультету: доктор біологічних наук, професор Любінська Л.Г., 

кандидат біологічних наук Тарасенко М.О., старший викладач Душанова Т.В.; 

 укладено угоду між історичним факультетом та Хотинською гімназією 

про співпрацю у проекті «Відкритий світ», пріоритетним напрямом діяльності 
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якого є науково-дослідницька робота учнів у складі Малої академії наук 

України. 

Робота з обдарованою молоддю була ефективною і в рамках проведення 

університетських предметних олімпіад з навчальних предметів, які є 

конкурсними під час вступу до університету. Відповідно до Положення про 

проведення предметних олімпіад у Кам'янець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка та на виконання розпорядження «Про 

проведення днів відкритих дверей» від 11.01.2016 р. в університеті проведено 

предметні олімпіади з таких навчальних предметів: українська мова та 

література, історія України, фізика, географія, біологія, англійська мова, 

німецька мова, математика. За результатами предметних олімпіад, 48 учасників 

відзначено дипломами І-ІІІ ступенів. 

Відповідно до Порядку розміщення державного замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.05.2013 р. за № 363, та на виконання листа 

Міністерства освіти і науки України від 29.04.2016 р. за № 1/9-219 «Щодо 

процедури проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення 

у 2016 році» університет подав документи та взяв участь у відборі виконавців 

державного замовлення на підготовку фахівців.  

Вступна кампанія 2016 року в університеті проведена відповідно до 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України,  Правил прийому 

до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 

2016 році.  

Обсяг державного замовлення для університету за освітніми ступенями 

«бакалавр» і «магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»  

1265 осіб, зокрема: 

– державне замовлення на підготовку фахівців за освітнім ступенем 

«бакалавр»  527 осіб, з них 468 осіб денної форми навчання та 59 – заочної; 
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– державне замовлення на підготовку фахівців за ОКР «спеціаліст» – 356 

осіб, з них 230 осіб денної форми навчання та 126 – заочної; 

– державне замовлення на підготовку фахівців за освітнім ступенем 

«магістр» – 382 особи, з них 280 осіб денної форми навчання та 102 – заочної. 

План державного замовлення виконано в повному обсязі. 

Вступна кампанія 2016 року характеризується рекордною кількістю заяв на 

вступ для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на денну форму навчання, а 

саме  7601 заява, тобто 12 заяв на 1 місце. Це найвищий показник за останні 

роки. Для здобуття цього ж освітнього ступеня на заочній формі навчання 

подано 498 заяв, тобто 6,4 заяви на 1 місце. 

На денну форму навчання за програмами підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст» було подано 415 заяв, на заочну – 320, 

тобто в середньому по університету відповідно 2 та 2,3 заяви на 1 місце.  

На навчання за освітнім ступенем «магістр» на денну форму навчання 

подано 706 заяв, на заочну – 374, тобто відповідно 2,4 та 3,6 заяви на 1 місце. 

Загалом за результатами вступної кампанії 2016 р. на навчання до 

університету зараховано 1986 осіб, зокрема 1265 осіб – за кошти державного 

бюджету (63,7%) і 721 – за кошти фізичних і юридичних осіб, з них:  

– за освітнім ступенем «бакалавр» зараховано 952 особи, зокрема за кошти 

державного бюджету – 527 осіб (55,4%), за кошти фізичних та юридичних 

осіб – 425 (44,6%);  

– за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» – 428 осіб, з них за 

кошти державного бюджету – 356 осіб (83,2%), за кошти фізичних та 

юридичних осіб – 72 (16,8%); 

– за освітнім ступенем «магістр» – 606 осіб, з них за кошти державного 

бюджету – 382 особи (63%), за кошти фізичних та юридичних осіб – 224 (37%). 

Підсумки вступної кампанії 2016 року і завдання з планування, організації 

та забезпечення прийому на 2017 рік обговорювалися на засіданні вченої ради 

університету 30.08.2016 р. (протокол № 10). Вчена рада університету визначила 
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завдання щодо удосконалення профорієнтаційної роботи та організації прийому 

на навчання до університету в 2017 році. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.07.2016 р. 

за № 878 «Про затвердження обсягу державного замовлення на підготовку 

наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації і 

перепідготовку кадрів та затвердження змін до обсягу державного замовлення 

на підготовку фахівців з вищою освітою у вищих навчальних закладах, що 

знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України» у 2016 

році виконано державне замовлення щодо прийому до аспірантури та 

докторантури університету. Зокрема, за рахунок державного бюджету до 

аспірантури університету на денну форму зараховано 4 особи; до 

докторантури – 2 особи. За рахунок коштів фізичних осіб до аспірантури 

університету у звітному році зараховано 5 осіб на денну форму навчання, 3 

особи – на заочну. 

Загалом вступна кампанія 2016 року була для університету успішною, 

проте аналіз динаміки контингенту студентів університету упродовж останніх 

п’яти років засвідчує зменшення контингенту студентів як денної, так і заочної 

форм навчання. Зважаючи на таку негативну тенденцію та керуючись 

необхідністю ефективного використання ліцензійного обсягу підготовки 

фахівців, забезпечення кількісних та якісних показників контингенту студентів, 

збереження кадрового потенціалу університету, що є надзвичайно важливим, 

завданнями на 2017 рік є: 

 впровадження нових форм профорієнтаційної роботи, спрямованих на 

формування позитивного іміджу університету; 

 активізація роботи з підготовки учнівської молоді до зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступу до університету; 

 продовження роботи щодо впровадження елементів дистанційного 

навчання в організації освітнього процесу на підготовчих курсах; 
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 активізація роботи з організації консультативного супроводу учнівської 

молоді у питаннях вступу до університету; 

 активізація роботи з метою залучення учнівської молоді до культурно-

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

гуртках та ін. 

Питання щодо формування контингенту студентів є на особистому 

контролі ректора університету, зокрема, для належної організації вступної 

кампанії 2017 року реалізовано низку організаційних заходів щодо розроблення 

Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка в 2017 році, заповнення інформаційних таблиць у ЄДЕБО, 

формування  складу приймальної комісії, формування відкритих та закритих 

конкурсних пропозицій для здобуття вищої освіти та ін. 

 

4. Дотримання університетом Ліцензійних умов надання освітніх послуг 

у сфері вищої освіти 

 

Ректор повсякчас контролює дотримання університетом Ліцензійних умов 

надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 24.12.2003 за № 847 (у редакції наказу Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 р. за № 1377), та 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015  р. за № 1187. 

На виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти та наказу Міністерства освіти і науки України від 25.02.2016 р. за № 163 

«Про внесення до ЄДЕБО відомостей про рішення МОН щодо ліцензування 

освітньої діяльності» ректор вжив низку організаційних заходів щодо внесення 

інформації до ЄДЕБО. Зокрема, на виконання наказу ректора від 18.04.2016 р. за 

№17-ОД «Про внесення до ЄДЕБО відомостей про кадрове та матеріально-

технічне забезпечення університету» до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти внесено та підтримуються в актуальному стані: 
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 відомості про кадрове забезпечення університету; 

 інформація про навчальне навантаження науково-педагогічних 

працівників кафедр університету; 

 інформація про публікації науково-педагогічних працівників кафедр 

університету; 

 інформація про матеріально-технічне забезпечення університету. 

Окрім того, вчена рада університету проаналізувала кадрове, навчально-

методичне, інформаційне забезпечення підготовки фахівців напрямів та 

спеціальностей університету та визначила пріоритетні завдання його 

удосконалення в контексті вимог Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 р. за № 1187 (протокол № 5 від 26.05.2016 р.). 

 

4.1. Кадрове забезпечення 
 

Важливою умовою виконання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у 

сфері вищої освіти є належний рівень кадрового забезпечення освітнього 

процесу.  

Упродовж звітного періоду заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників в університеті здійснювалося відповідно до чинного 

законодавства та Положення про порядок проведення конкурсного відбору під 

час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Звітний період характеризується позитивними тенденціями в кадровому 

забезпеченні підготовки фахівців із вищою освітою відповідних освітніх 

ступенів та освітньо-кваліфікаційних рівнів. Освітній процес в університеті 

забезпечує 497 осіб, з них 440 штатних науково-педагогічних працівників та 

57 науково-педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом. 

Щодо якісного складу, то освітній процес забезпечують 50 докторів наук, 

професорів (10%) та 311 кандидатів наук, доцентів (62,6%). Отже, кількість 

http://kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/1-1.pdf
http://kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/1-1.pdf
http://kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/1-1.pdf
http://kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/1-1.pdf
http://kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/1-1.pdf
http://kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/1-1.pdf
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науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими 

званнями в університеті складає 72,6 %.  

 

 

 

Діаграма 1 

Динаміка кількості викладачів із науковими ступенями та вченими званнями  

(2011-2016 рр.) 

 
Із 440 штатних науково-педагогічних працівників – 332 (75,5%) з 

науковими ступенями та вченими званнями, зокрема 34 доктори наук, 

професори (7,7%), 298 кандидатів наук, доцентів (67,7% ).  

Діаграма 2 

Динаміка кількості викладачів із науковими ступенями та вченими званнями за 

основним місцем роботи (2011-2016 рр.) 

 
 

Аналізуючи якісний склад штатних науково-педагогічних працівників 

університету, необхідно відзначити його позитивну динаміку, що 

підтверджується такими статистичними даними: 

Таблиця 13 

Динаміка якісного складу науково-педагогічних працівників 

за основним місцем роботи (2011-2016 рр.) 
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Науковий ступінь / 

вчене звання 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Докторів наук, професорів 29 28 32 32 33 34 

Кандидатів наук, доцентів 258 273 301 321 297 298 

Разом: 287 301 333 353 330 332 
 

Найвищі якісні показники кадрового забезпечення навчального процесу  

на факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології (95%), 

історичному та економічному факультетах (91,6%), факультеті української 

філології та журналістики (90,6 %). 

Щодо забезпеченості кафедр штатними науково-педагогічними 

працівниками з науковими ступенями, вченими званнями, то варто відзначити 

такі кафедри: філософських дисциплін (100 %), політології і соціології (100 %), 

архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін (100 %), 

педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління 

навчальним закладом (100 %), психології освіти (100 %), туризму та готельно-

ресторанної справи (100 %), історії української літератури та компаративістики 

(100 %), логопедії та спеціальних методик (100 %), загальної та практичної 

психології (100%), соціальної педагогіки і соціальної роботи (100 %).  

Важливою є характеристика професорсько-викладацького складу за віком. 

У 2015-2016 навчальному році середній вік професорів  61 рік, доцентів  46 

років, загалом середній вік науково-педагогічних працівників з науковими 

ступенями та вченими званням  48 років. Середній вік викладачів без 

наукових ступенів і вчених звань  40 років. Отже, середній вік науково-

педагогічних працівників університету  44 роки (у 2014-2015 навчальному 

році  45 років). 

З-поміж науково-педагогічних працівників університету, які працюють 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, 1 заслужений працівник культури, 2 заслужені діячі науки і 
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техніки, 3 заслужені працівники фізичної культури і спорту України, 7 

заслужених тренерів України, 1 заслужений художник України, 1 заслужений 

майстер народної творчості України. 

Пріоритетними завданнями кадрової політики ректора є: 

 сприяння підготовці кадрів вищої кваліфікації; 

 пошук і підтримка талановитої молоді;  

 забезпечення оптимальних вікових пропорцій між досвідченими і 

молодими викладачами та науковцями; 

 розширення спектра спеціальностей для здобуття наукових ступенів 

доктора філософії, доктора наук; 

 розширення мережі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. 

 

4.2. Матеріально-технічне забезпечення 
 

Для належної організації освітнього процесу університет має сучасну 

матеріально-технічну базу, яка постійно вдосконалюється та модернізується.  

Площа земельних ділянок університету складає 16,45 га. Загальна площа 

будівель університету  93753,0 м2, у тому числі площа навчально-

лабораторних будинків 63597,5 м2. Загальна навчальна площа будівель  

45068,91 м2. Будівлі університету відповідають чинним санітарно-технічним та 

протипожежним нормам. 

В університеті функціонують 256 аудиторій (з них: 65 навчальних 

лабораторій, 83 навчальні і навчально-методичні кабінети). Для потреб 

освітнього процесу в університеті є 37 навчальних лабораторій обчислювальної 

техніки, оснащених сучасною комп’ютерною технікою. Загалом парк 

комп’ютерної техніки нараховує 713 комп'ютерів, що дозволяє в повному 

обсязі забезпечувати освітній процес. 

Важливою складовою матеріально-технічної бази університету є його 

гуртожитки. У структурі університету є 6 гуртожитків площею 28402,8 м2, у 

яких одночасно можуть проживати 2452 особи, що дозволяє забезпечити 
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гуртожитком 100% студентів і аспірантів, які потребують житла. У 

гуртожитках виділено кімнати для проживання сімей студентів.  

В університеті функціонує їдальня на 220 посадкових місць і 3 буфети на 

110 посадкових місць. 

Студенти мають можливість навчатися та займатися спортом у 10 

спортивних залах, на стадіоні з 9 майданчиками (з них 2 майданчики для гри в 

баскетбол, майданчик для гри у футзал, 2 гандбольні майданчики, майданчик 

для великого тенісу, майданчик для пляжного волейболу, майданчик для 

рухливих ігор, майданчик для гри в городки). 

До послуг студентів університету  актовий зал у навчальному корпусі 

№ 1 на 252 посадкових місця (304,5 м2), конференц-зал у навчальному корпусі 

№ 1 на 100 місць (107,4 м2). 

Університет має власну поліграфічну базу, яка дозволяє здійснювати 

повний цикл видання і виготовлення друкованих та електронних видань. 

Університет внесено до Державного реєстру видавців, виготівників і 

розповсюджувачів видавничої продукції. 

Рівень матеріально-технічного забезпечення в університеті відповідає  

Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. за 

№ 1187, її стан дозволяє забезпечувати належний рівень організації освітнього 

процесу.  

Пріоритетними завданнями ректора щодо удосконалення матеріально-

технічної бази університету є:  

 вирішення проблем, пов’язаних із введенням в експлуатацію 

навчального корпусу № 7 (адреса: вул. Хмельницька, 28, м. Кам’янець-

Подільський) та навчального корпусу № 8 (адреса: площа Польський ринок, 

14, 16, м. Кам’янець-Подільський), що є пам’яткою архітектури XVI-XVIII ст. 

місцевого значення (охоронний договір №49-ХМ, будівля колишнього 

державного архіву); 
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 створення та обладнання нових спеціалізованих кабінетів та 

лабораторій; 

 удосконалення комп’ютерних мереж, зокрема у навчальних корпусах 

№ 2 та № 8; 

 збільшення кількості та впровадження в освітній процес ліцензованих 

комп’ютерних програм; 

 обладнання навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням; 

 встановлення індивідуальних котелень у приміщеннях університету; 

 впровадження енергозберігаючих технологій тощо. 

 

4.3. Навчально-методичне забезпечення 
 

Важливою умовою забезпечення якості освіти є належний рівень 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. Упродовж 2016 року 

ректор неодноразово ініціював низку заходів щодо перевірки відповідності 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. за № 1187.  

На виконання наказу ректора від 02.02.2016 р. за № 22 «Про розробку 

освітніх програм і навчальних планів підготовки фахівців освітніх ступенів 

«бакалавр», «магістр» створено робочі групи для розробки освітніх програм і 

навчальних планів підготовки фахівців із врахуванням рекомендації 

Міністерства освіти і науки України щодо обсягів навчальних дисциплін та 

практик.  

У структурі освітніх програм і навчальних планів підготовки фахівців для 

вивчення нормативних навчальних дисциплін, проходження практик і 

написання дипломної роботи виділено не менше 50% обсягу навчального 

навантаження і не менше 25% – на вільний вибір студента. Решта обсягу 

навчального навантаження віднесено до блоку дисциплін самостійного вибору 

навчального закладу. Серед вибіркових дисциплін у навчальному плані 

визначено блок професійно-орієнтованих дисциплін на вибір для додаткової 
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спеціальності (спеціалізації). Визначення вибіркових навчальних дисциплін 

відбувалося за принципами альтернативності (не менше двох приблизно 

рівноцінних альтернатив на кожну позицію вибору), змагальності та 

академічної відповідальності.  

Навчальні дисципліни і практики переважно заплановані обсягом 4 і 

більше кредитів ЄКТС. Кількість навчальних дисциплін (обов’язкових і 

вибіркових з урахуванням практик і курсових робіт), як правило, не перевищує 

16 на навчальний рік (8 на семестр). 

Впровадження нових навчальних планів підготовки фахівців, набуття 

чинності нових Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. 

за № 1187) обумовили обов’язковість розроблення/оновлення навчально-

методичного забезпечення дисциплін. У зв’язку з цим укладено Рекомендації 

щодо структури і змісту комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни у Кам’янець-Подільському національному університеті 

імені Івана Огієнка (ухвалені вченою радою університету 23.06.2016 р., 

протокол № 6). 

На спільному засіданні конференції трудового колективу та вченої ради 

університету 30.08.2016 р. 10  ректор акцентував увагу завідувачів кафедр на 

необхідності організації роботи щодо упорядкування комплексів навчально-

методичного забезпечення дисциплін (КНМЗД) відповідно до нових вимог. 

Окрім того, ректор ініціював обговорення актуальних питань навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу на засіданнях вченої ради 

університету, ректорату, науково-методичної ради університету тощо. Так, 

вчена рада університету обговорювала такі питання: 

 кадрове, навчально-методичне, інформаційне забезпечення підготовки 

фахівців напрямів та спеціальностей університету та пріоритетні завдання його 

удосконалення в контексті вимог Ліцензійних умов провадження освітньої 
                                                 
10  Доповідь ректора «Підсумки роботи університету в 2015-2016 навчальному році та завдання щодо 

удосконалення його діяльності у контексті імплементації Закону України «Про вищу освіту»». 
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діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 р. за №1187 (протокол № 5 від 26.05.2016 р.); 

 стан 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 30.12.2015 р. за № 1187 (протокол № 15 від 01.12.2016 р.) 

та ін. 

Питання про 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 

обговорюватиметься на засіданні ректорату 12.01.2017 р. 

Важливим завданням колективу університету на 2017 р. є: 

 удосконалення освітніх програм, навчальних планів підготовки 

фахівців зі спеціальностей, за якими здійснюватиметься підготовка фахівців в 

університеті відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

29.04.2015 р. за №266 «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»; 

 розроблення/оновлення комплексів навчально-методичного 

забезпечення дисциплін навчальних планів підготовки фахівців освітніх 

ступенів «бакалавр», «магістр»; 

 продовження роботи з розміщення навчально-методичних матеріалів 

навчальних дисциплін навчальних планів підготовки фахівців у середовищі 

системи дистанційного навчання на платформі «MOODLE» та ін. 
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4.4. Інформаційне забезпечення 
 

Важливе значення в інформаційному забезпеченні підготовки фахівців в 

університеті має бібліотека, працівники якої упродовж звітного періоду 

спрямовували свої зусилля на комплектування бібліотечного фонду, 

впровадження інноваційних технологій, просвітництво, науково-методичну 

роботу.  

У структурі бібліотеки університету є 4 відділи: інформаційно-

бібліографічний, відділ комплектування та наукової обробки документів, відділ 

абонементів та читальних залів, відділ електронних інформаційних ресурсів. 

Майже всі підрозділи бібліотеки мають доступ до Інтернету. У навчальному  

корпусі № 1 функціонують Wi-Fi зони. Вісім підрозділів бібліотеки працюють в 

автоматизованому режимі (абонемент фізико-математичного факультету, 

читальний зал та абонемент педагогічного факультету, абонемент мистецької 

літератури, читальний зал економічного факультету, абонемент історичного 

факультету, інформаційно-бібліографічний відділ та читальні зали №1, №2). 

Для потреб користувачів – 4 абонементи та 9 читальних залів на 642 

посадкові місця 11 . Станом на 01.12.2016 р. за єдиним обліком у бібліотеці 

зареєстровано 5226 користувачів.  

Бібліотека університету має значний за обсягом та унікальний за складом 

інформаційний ресурс, який станом на 01.12.2016 р. нараховував 974157 

документів, у тому числі: наукової літератури – 357849, навчальної – 468943, 

іншої – 147365 примірників. Фонд кафедри військової підготовки офіцерів 

запасу нараховує 142709 видань. Електронний каталог нараховує 457400 

бібліографічних записів.  

Упродовж 2016 року бібліотечний фонд поповнився 4785 документами,  

серед яких  книжкові видання, фахові періодичні журнали, документи на 

сучасних носіях інформації, наукові видання, які представлені матеріалами 

                                                 
11 З урахуванням читального залу кафедри військової підготовки офіцерів запасу (12 посадкових місць). 
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науково-практичних конференцій, авторефератами дисертацій і дисертаціями 

тощо. 65 примірників бібліотека університету отримала за державною 

програмою «Українська книга».  

Упродовж звітного періоду ректор контролював питання передплати 

фахових періодичних питань та ініціював його розгляд на засіданні ректорату 

10.11.2016 р. (протокол № 9). Для забезпечення освітньої діяльності на 2016 рік 

було передплачено 186 назв періодичних видань на суму 197179,81 грн., 

замовлення  на 2017 рік складає 124 назви на суму 145179,87 грн.  

На замовлення Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського здійснюється реферування збірників «Проблеми 

дидактики історії» та «Вісник Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія». 

Продовжується корпоративна співпраця з науковою бібліотекою 

Хмельницького національного університету щодо обміну аналітичними 

описами періодичних видань та з питань методики бібліотечної роботи.   

Упродовж звітного року в систему обслуговування користувачів 

бібліотеки впроваджувалися новітні технології, що сприяло оперативному 

забезпеченню користувачів аналітичною та фактографічною інформацією.   

Для задоволення інформаційних запитів користувачів функціонує 

читальний зал електронної бібліотеки, фонд якої станом на 01.12.2016 р. 

становить 43426 записів. Повнотекстова база даних нараховує понад 23000 

примірників, серед яких: електронні версії монографій, збірники наукових 

праць та конференцій різного рівня, підручники, посібники, навчальні програми, 

методичні рекомендації з написання курсових і дипломних робіт, довідкова та 

художня література та ін. 

Упродовж звітного періоду продовжувалася робота з наповнення 

інституційного репозитарію університету. Станом на 01.12.2016 р. його фонд 

нараховує 1686 наукових праць викладачів. 
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Для максимального задоволення інформаційних потреб користувачі 

бібліотеки мають можливість працювати з віртуальною довідковою службою, 

функціонування якої забезпечує інформаційно-бібліографічний відділ. 

Важливе місце у роботі бібліотеки має культурно-просвітницька діяльність, 

що спрямована на формування у студентів національно-патріотичної позиції, 

поглиблення фахових знань та задоволення інформаційних потреб.  

Упродовж звітного періоду структурні підрозділи бібліотеки організували 

36 бібліографічних оглядів, 30 масових заходів, 161 тематичну книжкову 

виставку, з них 27 віртуальних, які розміщені на веб-сайті бібліотеки та ін.  

Для забезпечення доступу науково-педагогічних працівників та здобувачів 

вищої освіти до інформаційних ресурсів Інтернету в університеті функціонує 

єдина локальна комп'ютерна мережа, до якої підключено всі факультети. Вихід 

в Інтернет забезпечується 2 широкосмуговими високошвидкісними каналами 

(УРАН – 100 Мбіт/сек., ТОВ «Імпульс» – 200 Мбіт/сек.) та двома 

комутованими каналами (ПрАТ «Укртелеком» – 5 Мбіт/сек.). 

У 2016 році проведено роботу з удосконалення комп’ютерної мережі 

університету, зокрема: встановлено сервер SYS-6017R-TLF/2xE5-

2609v2/64GB/4x1TB/LSI 9260-4i; комутатор Summit X460-24t 24 

10/100/1000BASE-T, 8 100/1000BASE-X unpopulated SFP (4 SFP ports shared 

with 10/100/1000BASE-T ports), XGM3 slot; програмне забезпечення (програмна 

продукція WinSvrSTd 2012R2 SNGL OLP NL Acdmc 2Proc). Заплановано 

підключення кожного робочого місця до загальноуніверситетської мережі 

оптоволоконним кабелем.  

Поза увагою ректора не залишалися питання програмного забезпечення 

навчальних лабораторій обчислювальної техніки, що забезпечують виконання 

навчальних планів підготовки фахівців. У 2016 році продовжено ліцензію 

Microsoft Imagine Primium.  Для потреб освітнього процесу використовується 

також програмне забезпечення вільного використання, а саме: операційна 

система Ubuntu Linux, офісний пакет OpenOffice.org,  Scilab, KompoZer. 
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Упродовж вересня – жовтня 2015 року академічні групи студентів І курсу 

підключено до системи служб «Google App для освіти». На основі цих сервісів в 

університеті запроваджено систему єдиного авторизованого доступу до 

внутрішніх інформаційних ресурсів, одним із яких є модульне об'єктно-

орієнтоване динамічне навчальне середовище Moodle. 

Важливою залишалася робота щодо оновлення та змістового наповнення 

офіційного сайту університету (www.kpnu.edu.ua) та сайтів структурних 

підрозділів. На виконання Закону України «Про вищу освіту», листа Міністерства 

освіти і науки України від 27.05.2016 р. за № 525 «Про деякі питання 

імплементації Закону України «Про вищу освіту» наказом ректора від 

02.06.2016 р. за № 120 призначено відповідальних осіб за своєчасне розміщення та 

оновлення (у разі внесення змін) інформації  на офіційному веб-сайті 

університету.  

За ступенем представлення університету в Інтернеті 12  станом на липень 

2016 р. університет посів 11824 місце з-поміж вищих навчальних закладів світу. З-

поміж 344 вишів України, які ввійшли до рейтингу Webometrics, університет посів 

123 місце.  

Пріоритетними завданнями на 2017 р. є: 

 реорганізація загальноуніверситетської локальної мережі; 

 продовження роботи щодо впровадження системи єдиного парольного 

доступу до інформаційних сервісів університету; 

 продовження роботи з програмним продуктом АСУ «ВНЗ»;  

 удосконалення офіційного сайту університету та сайтів структурних 

підрозділів.  

Загалом кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та 

інформаційне забезпечення напрямів підготовки та спеціальностей університету 

відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015  р. за № 1187. 

                                                 
12 Дані рейтингу Webometrics. 
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5. Дотримання положень законодавства при прийнятті на роботу 

науково-педагогічних та наукових працівників 
 

Приймаючи на роботу науково-педагогічних працівників, ректор 

неухильно дотримується чинного законодавства України, а саме: Закону 

України «Про вищу освіту», Колективного договору між адміністрацією та 

профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка на 2015-2017 роки, Положення про порядок 

проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка, затвердженого вченою радою університету (26.03.2015 р., 

протокол №4). 

У 2016 році наказами ректора від 25.04.2016 р. за № 141-К, від 13.05.2016 р. 

за № 159-К, від 23.06.2016 р. за № 204-К, від 04.11.2016 р. за №363-К 

оголошено конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників кафедр університету. Загалом оголошено конкурси на заміщення 

108 посад. За результатами конкурсних відборів, ухвалами вченої ради  

університету (факультетів) на посади науково-педагогічних працівників  

обрано: 

 декана факультету української філології та журналістики; 

 завідувача, професора кафедри германських мов і зарубіжної 

літератури; 

 професорів кафедри загальної та практичної психології, кафедри 

історії української літератури і компаративістики, кафедри журналістики, 

кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти, кафедри методики 

викладання фізики та ДТОГ; 

 доцентів кафедр (32 особи); 

 старших викладачів (28 осіб); 

 викладачів, асистентів (40 осіб). 
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6. Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна 

діяльність університету, зокрема й впровадження результатів його 

наукових досліджень, міжнародна наукова та науково-технічна 

співпраця 
 

Обов’язковою складовою освітньої діяльності університету є наукова, 

науково-технічна та інноваційна діяльність, яка здійснюється з метою інтеграції 

наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти. Напрями, за 

якими виконуються наукові дослідження, охоплюють практично увесь спектр 

науково-дослідних робіт і відповідають сучасним тенденціям розвитку науки. 

Упродовж звітного періоду колектив університету працював за такими 

пріоритетними тематичними напрямами: 

 проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та 

формування громадянського суспільства; 

 державно-політичний розвиток України; 

 джерелознавство та історіографія історичного краєзнавства і 

регіональних досліджень Правобережної України; 

 інтенсифікація процесу утвердження національної мовної свідомості 

громадян України; 

 духовні, національні, соціальні аспекти української літератури; 

 національна основа художнього навчання і виховання; 

 актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних 

взаємин; 

 впровадження новітніх педагогічних технологій у корекційну освіту; 

 збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий 

розвиток; 

 теорія і технологія управління пізнавальною діяльністю в навчанні 

природничо-математичних та технологічних дисциплін; 

 нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства; 
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 вітчизняна і міжнародна практика в галузі інформаційної політики та 

інформаційного обміну; 

 нові речовини і матеріали; 

 розробка ефективних методів розв’язання екстремальних задач теорії 

наближень та задач оптимізації. 

В університеті функціонує 18 наукових шкіл, 12 науково-дослідних 

центрів, 24 науково-дослідні лабораторії.  

Упродовж 2016 року вчені університету під керівництвом завідувача 

кафедри фізики, кандидата фізико-математичних наук, доцента Криськова Ц. А. 

виконували науково-дослідну роботу на тему «Синтез, отримання і 

термоелектричні властивості масивних матеріалів на основі 

багатокомпонентних сполук Ag-Pb-Sb-Te (LAST)» (№ державної реєстрації  

0115U002613), що фінансувалася за рахунок коштів державного бюджету 

Міністерством освіти і науки України в обсязі 126,4 тис. грн.  

Науковий колектив вищеназваної держбюджетної теми працює над 

розробленням покращених експлуатаційних параметрів термоелектричних 

напівпровідникових сполук Pb18Ag2-хSbхTe20. Відпрацьовуються технологічні 

умови синтезу сполук різного хімічного складу, здійснюється робота над 

створенням наноструктурованих матеріалів з підвищеним розсіянням фононів 

для зменшення їх теплопровідності. Проводиться оптимізація технологічних 

умов синтезу сполук різного хімічного складу електронної і діркової 

провідностей, оскільки їх наступна обробка дає змогу отримувати 

напівпровідникові матеріали з підвищеною термоелектричною добротністю для 

створення пристроїв перетворення теплової енергії в електричну (діапазон 

температур 400⁰…800⁰ К). У дослідженнях природи фізичних процесів та 

створених моделях, що їх описують, вивчено електро- і теплопровідність, 

механізми розсіяння енергії та носіїв заряду на структурних неоднорідностях 

різних розмірів, встановлено типи наноструктурних утворень у матеріалах. 

Результати досліджень апробовані на міжнародних і всеукраїнських наукових 
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конференціях та у провідних періодичних наукових виданнях, а також 

експонувались на виставці міжнародного форуму «Innovation Market» 22-24 

листопада 2016 року в м. Києві. 

У рамках Договору про наукову та творчу співпрацю між Національним 

природним парком «Подільські Товтри» та Кам’янець-Подільським 

національним університетом імені Івана Огієнка науково-педагогічні 

працівники кафедр біології та методики її викладання, географії та методики її 

викладання, екології працювали над розробками, які стосувалися 

природоохоронних та екологічних проблем Кам’янець-Подільського регіону 

Хмельницької області , мали пошуковий і прикладний характер, а саме: 

 Розробка проекту фітоландшафтної рекультивації відпрацьованого 

Закупнянського вапнякового кар’єру; 

 Розробка проекту рекреаційного розвитку території курорту 

«Сатанів»; 

 Екологічне обстеження прилеглих територій до земель 

Колубаївського кар’єру глин (ПАТ «Подільський цемент») з метою виявлення 

рідкісних видів флори, фауни, рослинних угруповань та ландшафтів; 

 Інвентаризація стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин 

(санітарно-хімічна лабораторія ТДВ «К-ПЕМЗ»); 

 Атестація робочих місць за умовами праці (санітарно-хімічна  

лабораторія ТДВ «К-ПЕМЗ»). 

Науково-педагогічні працівники кафедри географії та методики її 

викладання (Касіяник І.П.) і кафедри екології (Чернюк Г.В.) у 2016 році 

виконували госпдоговірну тему «Встановлення віку компонентів ГППЗЗ 

«Смотрицький каньйон»».  

Коротка характеристика госпдоговірної теми «Встановлення віку 

компонентів ГППЗЗ «Смотрицький каньйон»: 

Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Кам’янець-

Подільської міської ради.  
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Обсяг фінансування: 20 000,0 грн. 

Мета роботи: встановлення віку геологічної пам’ятки природи 

загальнодержавного значення «Смотрицький каньйон». 

Результат: встановлено вік геологічних і геоморфологічних компонентів 

та функціонального стану геологічної пам’ятки загальнодержавного значення 

«Смотрицький каньйон». 

Науковці університету входять до Наукової ради Міністерства освіти і 

науки України. Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2015 р. 

за № 1123 «Про визнання таким, що втратив чинність додаток 1 та внесення 

змін у додаток 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 11.12.2014 р. за 

№ 1460» до складу Наукової ради за фаховими напрямами зараховано: 

 «Математика» – Конета І.М., доктора фізико-математичних наук, 

професора, проректора з наукової роботи; 

 «Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми 

освіти і науки, молоді та спорту» – Атаманчука П.С., доктора педагогічних 

наук, професора, завідувача кафедри методики викладання фізики та дисциплін 

технологічної освітньої галузі;  

 «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та 

соціальні комунікації» – Марчук Л.М., доктора філологічних наук, професора, 

завідувача кафедри української мови;  

 «Охорона навколишнього середовища» – Любінську Л.Г., доктора 

біологічних наук, професора, завідувача кафедри біології та методики її 

викладання.  

Вагомими є результати участі наших викладачів у конкурсах наукових 

проектів. У 2016 році на ХІ обласному конкурсі НДР нагороджені:  

Другою премією у номінації «Підручники та монографії»: 

 Атаманчук П.С., завідувач, професор кафедри методики викладання 

фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктор педагогічних наук, 

професор; 
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 Конет І.М., проректор з наукової роботи, професор кафедри 

математики, доктор фізико-математичних наук, професор; 

 Білик Р.М., доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін 

технологічної освітньої галузі, кандидат педагогічних наук;  

Другою премією за науково-дослідну роботу «Поділля в роки Другої 

світової війни» із серії «Невідомі сторінки історії»: 

  колектив науковців Державного архіву Хмельницької області, у 

складі якого працював Завальнюк О.М., професор кафедри історії України, 

доктор історичних наук, професор;  

Третьою премією у номінації «Гуманітарні НДР» за наукову роботу 

«Українська мова в засобах масової комунікації»: 

 Марчук Л. М., завідувач, професор кафедри української мови, доктор 

філологічних наук, професор; 

  Попович А.С., професор кафедри української мови, кандидат 

філологічних наук, доцент. 

Враховуючи сучасні освітні інтеграційні процеси, ректор спрямовує 

колектив університету на розвиток міжнародної співпраці. Університет має 

офіційні угоди про співпрацю із 55 зарубіжними ВНЗ й організаціями світу.  

Відповідно до укладених угод університет співпрацює з вищими 

навчальними закладами Республіки Польща, Республіки Молдова, 

Федеративної Республіки Німеччина, Великобританії, США, Туреччини, 

Республіки Узбекистан, Литви та ін. На сьогодні головними партнерами для 

університету є виші найближчих сусідів – Республіки Польща (Варшавський 

університет, Ягелонський університет, Університет гуманітарних та 

природничих наук ім. Яна Кохановського в м. Кєльце, Вища школа 

адміністрації в м. Бєльсько-Бяла, Опольський університет), Республіки 

Молдова (Відділ оптоелектроніки Інституту прикладної фізики АН Молдови, 

Придністровський державний університет імені Т.Г. Шевченка).  
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Основними напрямами міжнародної співпраці університету у 2016 році 

були:  

 участь у програмах двостороннього та багатостороннього 

міждержавного та міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, 

докторантами, науково-педагогічними працівниками; 

 проведення спільних наукових досліджень; 

 організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та 

інших заходів; 

 участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; 

 спільна видавнича діяльність; 

 відрядження за кордон науково-педагогічних працівників для 

науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до укладених  міжнародних 

угод університету із зарубіжними вищими навчальними закладами та 

іноземними партнерами; 

 залучення педагогічних, науково-педагогічних працівників іноземних 

вищих навчальних закладів для участі в науково-педагогічній та науковій 

роботі університету; 

 направлення осіб, які навчаються в університеті, на навчання у 

закордонні вищі навчальні заклади; 

 сприяння академічній мобільності науково-педагогічних працівників 

та здобувачів вищої освіти; 

 використання міжнародного досвіду для інтенсифікації та 

удосконалення освітнього процесу; 

 обмін культурним надбанням з країнами-партнерами, популяризація 

України як держави.  

У січні 2016 р. університет розпочав співпрацю з Проектом Європейського 

Союзу та Програмою розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду-2», підписавши меморандум про співпрацю. Даний проект спрямовано 

на дослідження аспектів сталого розвитку, орієнтованого на громаду, та 
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зокрема українського досвіду в цій сфері. Метою співпраці є підготовка 

теперішнього і майбутнього покоління до розуміння, підтримки та застосування 

сталого місцевого розвитку через залучення громадян. 12.07.2016 р. на базі 

історичного факультету відбулося відкриття Ресурсного центру ПРООН 

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». У рамках партнерства 

заплановано: проходження студентами практики в регіональних офісах 

Проекту, проведення конкурсу студентських наукових робіт за тематичним 

напрямом «Сталий розвиток за участі громад» та організація літньої школи. 

У березні 2016 р. укладено безстрокову угоду про співробітництво з 

Опольським Університетом. Угода має на меті співпрацю у сфері обміну 

науково-педагогічними працівниками, організації спільних конференцій, 

круглих столів, допомогу в підготовці кадрів і підвищенні кваліфікації 

викладачів. 

22.11.2016 р. укладено угоду про співпрацю з організацією AIESEC, яка 

сприятиме стажуванню студентів за кордоном, розвитку їх лідерських якостей, 

залученню до освітнього процесу членів організації та її партнерів. 

Не менш важливою для університету є співпраця з німецькою академічною 

службою обміну (ДААД). У 2016 р., за результатами відбору, студентам 

факультету іноземної філології надано стипендію для стажування у провідних 

університетах Німеччини, а саме: Анастасії Гринів – у Мюнхенському 

університеті прикладних наук (м. Мюнхен), Юлії Погребник – у 

Гайдельберзькому університеті Рупрехта-Карла (м.Гайдельберг).  

У 2016 р. ректор сприяв участі науково-педагогічних працівників 

університету в міжнародних наукових конференціях, семінарах, форумах,                       

з-поміж яких: 

 VIII Міжнародна науково-практична конференція «Матеріалознавство та 

фізика суцільних середовищ» (м. Кишинів, Республіка Молдова); 

 семінар Славістичної філології в Геттінгенському університеті імені 

Георга Августа (м. Геттінген, Федеративна Республіка Німеччина); 
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 Міжнародний науковий форум «Mobilities» Methodologies in American 

Studies Workshop у Варшавському університеті (м. Варшава, Республіка 

Польща); 

 Міжнародна програма «Європейська партнерська програма Північна 

Баварія/Берлін» (м. Нюрнберг, Федеративна Республіка Німеччина) та ін.  

Співпрацюючи з Українським товариством охорони птахів, науково-

педагогічні працівники кафедр природничого факультету у 2016 р. виконали 

низку досліджень у рамках грантових проектів, зокрема: 

 Грант «Атлас гніздових птахів України (European Breeding Bird 

Atlas). 

Результати: проведено обліки гніздуючих птахів на заданих квадратах, 

відповідно до запропонованих методик, у межах Тернопільської, Хмельницької 

та Вінницької областей. 

Організація-замовник  Швейцарський орнітологічний інститут, 

Європейська Рада перепису птахів. 

 Грантовий проект «Емеральд. Смарагдова мережа в Україні». 

Результати: Укладено проектну документацію з організації роботи 

лабораторії, а саме: вибрано необхідні засоби вимірювальної техніки, складено 

відповідний перелік; дані рекомендації з проектування приміщення лабораторії 

та розміщення обладнання. 

Організація-замовник  Державна служба заповідної справи 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, 

Благодійна організація ІнтерЕкоЦентр. 

 

7. Одержання конкурентоздатних наукових і науково-прикладних 

результатів 
 

Результатом фундаментальних і прикладних досліджень та розробок 

науково-педагогічних працівників університету у 2016 р. є: 

 монографії: 
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1. Абрамович С. Библейская метаистория в нарративной прозе Чехова / 

Семен Абрамович. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2016. – 134 с. 

2. Абрамович С.Д. Вибране: літературознавство, теологія та 

релігієзнавство, культурологія / С.Д. Абрамович. – К. : Видавничий дім Дмитра 

Бураго, 2016. – 552 с. 

3. Баженова С.Е. Історико-культурні, географічні та економічні аспекти 

розвитку туризму на прикладі Хмельниччини / С.Е. Баженова, В.Б.Буторіна, 

І.І. Ковтуник та ін. / [кол. авторів ; за ред. С.А. Копилова (гол. ред.), 

С.Е. Баженової (наук. ред.)]. – Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 2016. – 237 с. 

4. Бахмат Н.В. Педагогічна підготовка вчителів початкової школи: 

інноваційні підходи в умовах хмаро орієнтованого середовища : монографія / 

Н.В. Бахмат. – К., 2016. – 360 с. 

5. Березіна І.В. Сергій Козак. Архітектура : монографія / І.В. Березіна. – 

Тернопіль : Терно-граф, 2016. – 48 с. 

6. Волковинська І.В. Емфатичність епітетних структур у поетичному 

тексті (на матеріалі поезій М. Волошина і В. Свідзінського) : монографія / 

І.В. Волковинська. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2016. – 

204 с. 

7. Дуткевич Т.В. Конфліктологічна компетентність як чинник 

професіоналізації менеджера освіти / Т.В. Дуткевич // Сучасні акмеологічні 

дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія / 

редкол. : В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Я.С. Фруктова.  К. : Київ. ун-т ім. 

Б. Грінченка, 2016. – 912 с. 

8. Zhiguleva E. Health of young people as a valuable potential of humanist-

oriented society / Promoting healthy lifestyle: realities and prospects : monographic 

series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych : Posvit, 

2016. – 344 р. 
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9. Інклюзивна освіта: досвід та перспектива : монографія / Колектив 

авторів; відп. ред. Г.В. Давиденко. – Віниця, 2016. – 242 с. 

10. Карпенко Т.П. Формування концертмейстерської компетентності 

майбутніх педагогів-музикантів : монографія / Т.П. Карпенко. – Кам’янець-

Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2016. – 204 с. 

11. Кеба О.В., Шенкнехт Н.М. Проза Джозефа Конрада: проблематика і 

поетика екзистенціального світосприйняття : монографія / О.В. Кеба, 

Н.М. Шенкнехт. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 256 с. 

12. Конет І.М. Параболічні крайові задачі в кусково-однорідних 

середовищах : монографія / І.М. Конет, Т.М. Пилипюк. – Кам’янець-

Подільський : Абетка-Світ, 2016. – 244 с. 

13. Матвейчук Л.О. Державне управління оподаткуванням в умовах 

розвитку інформаційного суспільства: досвід, тенденції, перспективи : 

монографія / Л.О. Матвейчук. – Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 

2016. – 256 с. 

14. Мельник Ж.В. Психологія самосвідомості старших дошкільників в 

процесі «відкриття» світу дорослих : монографія / Ж.В. Мельник. – Кам’янець-

Подільський : ПП «Медобори-2006», 2016. – 136 с. 

15. Раєвська Я.М. Особливості емоційної сфери підлітків з дискантних 

сімей : монографія / Я.М. Раєвська. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-

2006», 2016. – 178 с. 

16. Сірант А.М. Концепти «гріх» та «спокута» в українській прозі другої 

половини ХХ століття: ментальний аспект : монографія / А.М. Сірант. – 

Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня «Рута», 2016. – 196 с. 

17. Урсу Н.О. Митці Кам’янця-Подільського: архітектори, 

мистецтвознавці, художники : монографія. – Кам’янець-Подільський : ФОП 

Сисін Я.І., 2016. – 240 с.  
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18. Франчук Т.Й. Модернізація навчального курсу «Історія педагогіки» 

на модульно-елективній основі : монографія / Т.Й. Франчук.  Кам’янець-

Подільський, 2016. – 128 с. 

19. Ящишина І.В. Економічний потенціал Хмельницької області: 

формування та використання / І.В. Ящишина, В.Ю. Лисак та ін. [за заг. ред. 

І.В. Ящишиної]. – Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2016. – 346 с.; 

 підручники: 

1. Баженов О.Л. Історія первісного суспільства. Підручник для 

історичних спеціальностей вищих закладів освіти / О.Л. Баженов. – Кам’янець-

Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2016. – 371 с. 

2. Степанков В.С. Історія України : підручник для 7-го класу 

загальноосвітніх навчальних закладів / В.С. Степанков, В.А. Смолій. – К. : 

Генеза, 2016. – 240 с. 

Одним із головних критеріїв оцінки наукової діяльності є публікації, які 

засвідчують нові результати наукових досліджень учених університету. У 

2016 р. науково-педагогічні працівники опублікували 75 навчальних та 

навчально-методичних посібників, 2100 статей, із них у закордонних 

виданнях – 50. 

Упродовж 2016 р. з ініціативи та на базі університету проведено 

26 міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-методичних 

конференцій, науково-практичних семінарів, зокрема міжнародні: 

 Міжнародна науково-практична конференція «Зарубіжні письменники 

і Україна» (14-20 березня 2016 р.); 

 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

наступності дошкільної і початкової освіти» (7-8 квітня 2016 р.); 

 Х Міжнародна науково-практична конференція «Корекційна освіта: 

історія, сучасність та перспективи розвитку» (12-13 квітня 2016 р.);  

 Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного 

моделювання, прогнозування та оптимізації» (20-22 квітня 2016 р.);  
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 VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» (23 квітня 

2016 р.);  

 IХ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, 

пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті» 

(19-20 травня 2016 р.);  

 ХI Міжнародна науково-практична конференція «Дидактичні 

механізми дієвого формування компетентністних якостей майбутніх фахівців 

фізико-математичних спеціальностей» (12-13 жовтня 2016 р.); 

 Круглий стіл з міжнародною участю «Актуальні проблеми 

експериментальної психології: досвід та перспективи» на пошану професора 

Шинкарюка А. І. та 100-річчя заснування Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (28 жовтня 2016 р.);  

 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень 

молодих науковців» (17 листопада 2016 р.) та ін. 

З-поміж всеукраїнських та регіональних науково-методичних 

конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів відзначимо такі: 

 VІІІ наукова конференція молодих вчених Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (5-6 жовтня 2016 р.); 

 І Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Інноваційні 

методологічні стратегії вітчизняного літературознавства» (18 лютого 2016 р.); 

 звітна наукова конференція викладачів, докторантів та аспірантів 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (15-16 

березня 2016 р.); 

 ІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку сучасної науки України» (17 березня 

2016 р.); 
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 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених 

«Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти» (24 березня 2016 р.);  

 Всеукраїнська студентська науково-практична орнітологічна 

конференція «Орнітологічні дослідження в Україні та суміжних територіях» 

(22-26 квітня 2016 р.); 

 Всеукраїнська орнітологічна школа-семінар «Орнітофауна та методи її 

дослідження» (22-26 квітня 2016 р.);  

 V Всеукраїнська студентська наукова конференція «Археологічні 

дослідження в Україні: проблеми і перспективи» (18-20 травня 2016 р.);  

 Регіональна молодіжна конференція «Молоді дослідники – природі 

Поділля» (15 квітня 2016 р.); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

соціальної педагогіки і соціальної роботи» (12-15 травня 2016 р.); 

 науковий симпозіум «Туризм України ХХІ століття: проблеми, 

здобутки, перспективи» (13 травня 2016 р.); 

 X Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Формування здорового способу життя студентської та учнівської 

молоді засобами освіти» (30 вересня – 1 жовтня 2016 р.); 

 І Всеукраїнська науково-практична конференція «Поділлєзнавчі 

фольклористичні читання», присвячені фольклористу Танасію Колотилу та з 

нагоди 20-річчя діяльності навчально-наукової лабораторії етнології (18-19 

жовтня 2016 р.); 

 Всеукраїнський науковий форум з проблем української революції ХVІІ 

ст. (19-20 жовтня 2016 р.); 

 V Всеукраїнська конференція «Дитяча книжка в сучасному освітньому 

просторі: реалії та перспективи» (20-21 жовтня 2016 р.); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісні орієнтації в 

управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи» (25-26 

жовтня 2016 р.); 
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 VІІІ Всеукраїнська, з міжнародною участю, міжконфесійна 

християнська науково-практична конференція «Формування основ 

християнської моралі в процесі духовного відродження нації» (18-19 листопада 

2016 р.). 

Університет є засновником 13 фахових збірників наукових праць. Усі 

збірники мають міжнародний науковий серійний номер ISSN, зокрема: 

№ 

з/п 

Назва збірника Міжнародний 

науковий серійний 

номер ISSN 

1. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Історичні науки 

ISSN 2309-2254 

2. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. Історичні науки 

ISSN 2309-8074 

3. Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць 

Кам'янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка 

ISSN 2309-8384 

4. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична та 

філологічна 

ISSN 2309-7086 

5. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки 

ISSN 2309-9771 

6. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-

математичні науки 

ISSN 2308-5778 

7. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні 

науки 

ISSN 2308-5916 

8. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Серія 

педагогічна 

ISSN 2307-4507 

9. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Серія 

соціально-педагогічна 

ISSN 2309-8341 

10. Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і 

практика» 

ISSN 2309-9763 

11. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» ISSN 2227-6246 

12. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я 

людини 

ISSN 2309-8082 

13. Збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної 

освіти (педагогічні науки)» 

ISSN 2413-2578 

 

Упродовж звітного періоду ректор спрямовував зусилля структурних 

підрозділів і науково-педагогічних працівників на підвищення рівня 

періодичних видань, наукових публікацій та внесення їх до наукометричних баз 
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даних. Станом на 28.12.2016 р. 7 фахових видань університету включено до 

наукометричних баз даних Index Copernicus та CEJSH (Central European Journal 

of Social Sciences and Humanities), зокрема:  

1. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. Історичні науки (ISSN 2309-2254, ICV 2014: 32,48). 

2. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» (ISSN 2227-

6246, ICV 2015: 65,56). 

3. Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» (ISSN 

2309-9763, ICV 2015: 45,28). 

4. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна (ISSN 2307-4507, ICV 2015: 

70,57). 

5. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. Філологічні науки (ISSN 2309-9771, ICV 2015: 50,42). 

6. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини (ISSN 2309-8082, 

ICV 2014: 29,47). 

7. Збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти 

(педагогічні науки)» (ISSN 2413-2578, ICV 2015: 50,73). 

У 2016 році успішно завершилася робота зі внесення фахового видання 

університету «Проблеми сучасної психології» (ISSN 2227-6246, ICV 2014 – 

39,96) до міжнародної наукометричної бази даних «ERIH PLUS» (European 

Reference Index for the Humanities (ERIH)) – реферативної бази з гуманітарних 

та соціальних наук Європейського Союзу.  

Водночас, в організації науково-дослідної роботи є проблеми, розв’язання 

яких потребує максимуму зусиль:  

 низький рівень репрезентації результативності наукової роботи 

окремих кафедр у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus,  Web of 

Science, Index Copernicus International та ін.);  
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 незначна частка наукових досліджень і розробок, що фінансуються за 

кошти державного бюджету. 

Шляхами покращення показників наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності в університеті вважаємо:  

 зміцнення матеріально-технічної бази наукових досліджень; 

 активізацію діяльності науково-педагогічних працівників з написання 

статей у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах 

даних;  

 активізацію 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. 

 

8. Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та 

науково-технічної діяльності, отримані за рахунок бюджетних коштів 
 

Упродовж звітного року ректор акцентував увагу науково-педагогічних 

працівників університету на доцільності захисту прав інтелектуальної власності 

на результати наукової та науково-технічної діяльності. Комерціалізації об'єктів 

права інтелектуальної власності сприяє отримання свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір. У 2016 році отримано 1 такий документ на роботу: 

 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-Сервіс», 2015. – 208 с. (Свідоцтво авторського права на твір № 68091 від  

03.10.2016 р.). 
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У 2016 році зареєстровано 10 патентів на корисну модель у Державному 

реєстрі патентів України, з-поміж авторів яких є науково-педагогічні 

працівники університету Понеділок В.В., Гераськін В.М., Руснак В.М., 

Оптасюк С.В.:  

 Патент на корисну модель «Спарена військова фортифікаційна споруда 

для захисту особового складу» № 104532 від 10.02.2016 р.; 

 Патент на корисну модель «Пружинний пропорційно-диференціюючий 

датчик температури» № 105376 від 10.03.2016 р.; 

 Патент на корисну модель «Датчик рівня рідини в резервуарі» № 105512 

від 25.03.2016 р.; 

 Патент на корисну модель «Датчик рівня рідини в резервуарі» № 105512 

від 25.03.2016 р.; 

 Патент на корисну модель «Сильфонний пропорційно-диференціюючий 

датчик температури» № 107603 від 10.06.2016 р.; 

 Патент на корисну модель «Форсований виконавчий гідроциліндр» 

№ 107621 від 10.06.2016 р.; 

 Патент на корисну модель «Двоступінчастий диференціюючий 

гідроциліндр» № 108073 від 24.06.2016 р.; 

 Патент на корисну модель «Дилатометричний пропорційно-

диференціюючий датчик температури» № 108808 від 25.07.2016 р.; 

 Патент на корисну модель «Збірно-розбірна фортифікаційна споруда» 

№ 109204 від 10.08.2016 р.; 

 Патент на корисну модель «Датчик з діафрагмовим чутливим 

елементом» № 111055 від 25.10.2016 р.; 

 Патент на корисну модель «Спосіб синтезу нанокристалів кадмію 

телуриду в органічно-неорганічному розчиннику» № 112507 від 26.12.2016 р.  
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9. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 

підготовки кадрів з вищою освітою 
 

Упродовж звітного періоду ректор забезпечував створення умов для 

науково-дослідної роботи студентів, яка є важливою складовою  підготовки 

фахівців, зокрема акцентувалася увага науково-педагогічних працівників, 

керівників науково-дослідних робіт на необхідності залучення до наукової 

роботи обдарованої студентської молоді. Основними формами цієї роботи в 

університеті є: 

 робота в наукових гуртках та проблемних групах; 

 залучення до наукової роботи в навчально-наукових лабораторіях; 

 участь у наукових і науково-практичних конференціях; 

 участь у конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах тощо. 

Такі заходи спрямовані на залучення студентів до активної наукової 

діяльності. У 2016 р. понад 2 000 студентів університету брали участь у роботі 

студентських наукових гуртків та проблемних груп.  

В умовах імплементації Закону України «Про вищу освіту» упродовж 

звітного року було впроваджено нову організаційну модель студентської 

наукової роботи. На виконання Плану заходів Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка з імплементації Закону України 

«Про вищу освіту» та у зв’язку із затвердженням нової редакції Статуту 

університету в жовтні 2016 р. створено Наукове товариство студентів 

(слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, яке є складовою системи 

громадського самоврядування університету. У роботі Наукового товариства 

беруть участь особи віком до 35 років (для докторантів  40 років), які 

навчаються або працюють в університеті. Головою Наукового товариства 

обрано Дідик Н.М., кандидата психологічних наук, старшого викладача 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. 

У 2016 році Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, 

докторантів і молодих вчених ініціювало низку організаційних, наукових та 
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освітніх заходів. Студенти та молоді науковці університету взяли участь у  

всеукраїнських та регіональних науково-методичних конференціях, науково-

практичних семінарах, круглих столах. Значний резонанс у 2016 році мали такі 

заходи:  

 ІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку сучасної науки України» (17 березня 

2016 р.); 

 ХІІ Всеукраїнська  студентська олімпіада (з міжнародною участю) зі 

спеціальності «Корекційна освіта» (за нозологіями) (13-14 квітня 2016 р.); 

 XVI Всеукраїнська орнітологічна школа-семінар «Орнітофауна та 

методи її дослідження» (22-26 квітня 2016 р.); 

 VІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична орнітологічна 

конференція «Орнітологічні дослідження в Україні та суміжних територіях» 

(22-26 квітня 2016 р.); 

 конференція студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2015-2016 

н.р. (5-6 квітня 2016 р.); 

 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Археологічні дослідження в Україні: проблеми і перспективи» (18-20 травня 

2016 р.); 

 X Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Формування здорового способу життя студентської та учнівської 

молоді засобами освіти» (30 вересня – 1 жовтня 2016 р.); 

 відкриття проекту в рамках міжнародного стажування AIESEC (5 

грудня 2016 р.). 

Результативною була участь студентів університету у Всеукраїнській 

студентській олімпіаді та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015-2016 н.р. Зазначимо, 

що третій рік поспіль Міністерство освіти і науки України (наказ від 
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27.11.2015 р. за № 1247 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 

у 2015/2016 навчальному році») визначає університет базовим для проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Корекційна освіта» (13-

14 квітня 2016 р.).  

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015-2016 

навчальному році13 стали: 

 Шершень Юлія Юріївна, студентка І курсу (освітньо-

кваліфікаційний рівень «спеціаліст») факультету корекційної та соціальної 

педагогіки і психології, яка посіла І місце зі спеціальності Корекційна освіта 

(керівник – Гаврилова Н.С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

логопедії та спеціальних методик); 

 Козьолок Юлія Олександрівна, магістрант природничого 

факультету, яка виборола ІІІ місце з навчальної дисципліни «Екологія» 

(керівники – Любинський О.І., доктор сільськогосподарських наук, завідувач, 

професор кафедри екології; Федорчук І.В., кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри екології); 

 Ярич Володимир Петрович,  студент ІІІ курсу історичного 

факультету, який посів ІІІ місце з навчальної дисципліни «Історія України» 

(керівник – Філінюк А.Г., доктор історичних наук, завідувач, професор кафедри 

історії України).  

Для участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015-2016 н.р. було 

направлено 18 робіт. 

Перемогу здобули 6 студентів нашого вишу14, зокрема: 

 Олексійчук Юлія Олексіївна, студентка І курсу (освітньо-

кваліфікаційний рівень «спеціаліст») факультету іноземної філології, яка 

                                                 
13 Наказ від 02.07.2016 р. № 756 «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 2015/2016 навчального 

року». 
14  Наказ від 20.07.2016 р. № 859 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних  наук у 2015/2016 навчальному  році». 
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відзначена дипломом І ступеня у галузі «Гендерні дослідження» (науковий 

керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови 

Сторчова Т.В.); 

 Свідерська Марина Михайлівна, магістрант факультету корекційної 

та соціальної педагогіки і психології, яка відзначена дипломом ІІ ступеня у 

галузі «Корекційна та соціальна педагогіка» (науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та 

інклюзивної освіти Миронова С.П.); 

 Карнаух Віталія Миколаївна, студентка III курсу факультету 

іноземної філології, яка відзначена дипломом ІІІ ступеня у галузі «Романо-

германські мови та літератури» (науковий керівник – кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри німецької мови Калинюк Т.В.); 

 Новосад Аліна Русланівна, магістрант факультету іноземної 

філології, яка відзначена дипломом ІІІ ступеня у галузі «Романо-германські 

мови та літератури» (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри англійської мови Кришталюк А.А.);  

 Ремарович Яна Валентинівна, студентка IV курсу факультету 

фізичного виховання, яка відзначена дипломом ІІІ ступеня у галузі «Фізичне 

виховання та спорт» (науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання 

Жигульова Е.О.); 

 Садлій Богдана Валентинівна, студентка IV курсу факультету 

української філології та журналістики, яка відзначена дипломом ІІІ ступеня у 

галузі «Українська мова та література (у т.ч. методика їх викладання)» 

(науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор кафедри 

української мови Попович А.С.). 

На конкурсі студентських наукових робіт «Український визвольний рух 

1920-х – 1950-х років», організованому Центром досліджень визвольного руху 

спільно з Інститутом суспільних досліджень, Центром історії державотворення 

http://www.cdvr.org.ua/
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України в ХХ столітті Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» та Національним музеєм-меморіалом жертв окупаційних режимів 

«Тюрма на Лонцького» за підтримки Міністерства освіти і науки України та 

Українського інституту національної пам’яті,  ІІ місце посів Ярич Володимир 

Петрович, студент ІІІ курсу історичного факультету за дослідження «Молоді 

подільські борці за українську національну ідею» (керівник – доктор 

історичних наук, завідувач, професор кафедри історії України Філінюк А.Г.).  

Водночас, зважаючи на важливе значення науково-дослідницької роботи у 

системі підготовки фахівців, завданнями на 2017 рік є: 

 наповнення сайту Наукового товариства студентів (слухачів), 

аспірантів, докторантів і молодих вчених університету; 

 сприяння участі здобувачів вищої освіти в наукових конференціях, 

форумах, семінарах, що проводяться в Україні та за кордоном; 

 інформування здобувачів вищої освіти про фонди, які здійснюють 

грантову підтримку наукових досліджень студентів та молодих учених; 

 активізація роботи 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; 

 сприяння реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої 

освіти та ін. 

 

10. Організація навчального процесу відповідно до Державного 

стандарту України ISO 9001-2001 
 

На виконання статті 16 Закону України «Про вищу освіту» та відповідно 

до вимог Національного стандарту України ISO 9001-2015 (Системи управління 

якістю. Вимоги. ISO 9001:2015, IDT) упродовж звітного періоду ректор вжив 

низку управлінських заходів щодо удосконалення внутрішньої системи 

http://www.istpravda.com.ua/ed/main-frame/short/objlist_shortslist/bookmark_newobj/www.memory.gov.ua
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забезпечення якості освіти, активізації роботи з впровадження інформаційної 

системи АСУ «ВНЗ», забезпечення публічності інформації тощо.  

У 2016 р. оновлено низку нормативних документів, що регламентують 

діяльність університету, зокрема: 

 на виконання ухвали вченої ради університету від 28.01.2016 р. 

(протокол № 1) наказом ректора від 29.01.2016 р. за № 9-ОД введено в дію: 

 Положення про відділ моніторингу якості підготовки фахівців та 

підвищення їх кваліфікації Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка; 

 Положення про відділ профорієнтаційної роботи та доуніверситетської 

підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка; 

 Положення про підготовчі курси Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка; 

 Положення про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

та керівників закладів освіти у Кам’янець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка; 

 на виконання ухвали вченої ради університету від 30.08.2016 р. 

(протокол № 10) наказом ректора від 12.09.2016 р. за № 41-ОД введено в дію: 

 Положення про Лінгвістичний центр Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (зі змінами); 

 на виконання ухвали вченої ради університету від 27.09.2016 р. 

(протокол № 13) наказом ректора від 27.09.2016 р. за № 42-ОД введено в дію: 

 Положення про рейтинг факультетів Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка; 

 на виконання ухвали вченої ради університету від 01.12.2016 р. 

(протокол № 15) наказом ректора від 01.12.2016 р. за № 53-ОД введено в дію: 

 Положення про вчену раду Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (нова редакція); 



 

 

77 

 Положення про вчену раду історичного факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

 Положення про вчену раду природничого факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

 Положення про вчену раду педагогічного факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

 Положення про вчену раду фізико-математичного факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

 Положення про вчену раду економічного факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

 Положення про вчену раду факультету української філології та 

журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка; 

 Положення про вчену раду факультету іноземної філології Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

 Положення про вчену раду факультету фізичної культури Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

 Положення про вчену раду факультету корекційної та соціальної 

педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка; 

 Положення про бухгалтерію Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка; 

 Положення про доступ до публічної інформації в Кам’янець-

Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. 

Особливу увагу ректор звертав на впровадження автоматизованої системи 

управління «Вищий навчальний заклад» (АСУ «ВНЗ»). Для ефективної 

організації цієї роботи (розпорядження ректора від 02.12.2015 р.) у січні 2016 

року проведено навчання лаборантів, провідних фахівців, методистів 
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структурних підрозділів університету основам комп’ютерної грамотності та 

роботи в Інтернеті за спеціальними програмами.  

На виконання Плану заходів Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка з імплементації Закону України «Про вищу 

освіту» щодо організації освітнього процесу та забезпечення якості вищої 

освіти 15 , розпорядження ректора від 10.05.2016 р. №39 оновлено посадові 

інструкції завідувачів кафедр. 

Пріоритетним завданням на 2017 рік є удосконалення внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти в університеті. У контексті окресленого 

завдання першочергової уваги потребують: 

 завершення розробки, затвердження в установленому порядку та 

введення в дію «Положення про систему забезпечення якості вищої освіти у 

Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка»; 

 забезпечення належного функціонування інформаційної системи АСУ 

«ВНЗ»; 

 забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації, результати оцінювання здобувачів вищої освіти та 

ін. 

 

11. Погодження з Міністерством кандидатур, які пропонуються вченою 

радою університету для призначення на посади проректорів 
 

На виконання пункту 11 контракту № І-106 від 30.01.2013 р., укладеного 

між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ректором 

університету, з Міністерством освіти і науки України погоджуються 

кандидатури, які вчена рада університету пропонує для призначення на посади 

проректорів. У 2016 році призначення на посади проректорів не здійснювалося. 

 

                                                 
15 Ухвалено вченою радою університету 26.02.2015 р. (протокол № 2) та введено в дію наказом ректора від 

02.03.2015 р. за № 12-ОД. 
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12. Дотримання прав і законних інтересів осіб з особливими потребами 
 

Упродовж звітного періоду ректор контролював дотримання прав і 

законних інтересів осіб з особливими потребами. Відповідно до Правил 

прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка у 2016 році до складу студентів університету зараховано інвалідів I та 

II груп і дітей-інвалідів віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за 

обраним напрямом (спеціальністю), у такій кількості: за освітнім ступенем 

«бакалавр» – 11 осіб, освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» – 2 особи, 

освітнім ступенем «магістр» – 3 особи.  

Стипендіальне забезпечення студентів-осіб з особливими потребами в 

університеті здійснюється відповідно до законодавства, зокрема постанови 

Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. за № 882 «Питання 

стипендіального забезпечення» (зі змінами та доповненнями). У період з 

01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. студенти із числа дітей-інвалідів та інвалідів I  

IIІ групи отримали стипендії на суму 432 тис. грн. 

 

13. Стійке фінансово-економічне становище університету та ефективне 

управління його майном 
 

У звітному році ректор забезпечував стійке фінансово-економічне 

становище університету та ефективне управління його майном. 

У межах наданих повноважень ректор забезпечував 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 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 році бюджет університету складався із загального та спеціального 

фондів.  
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Кошти, які надходили з державного бюджету (табл. 14), за загальним 

фондом кошторису використані в повному обсязі відповідно до їх призначення. 

 

Таблиця 14 

Надходження грошових коштів за загальним фондом бюджету 
 

Показник Сума коштів 

(тис. грн.) 

2201160 загальний фонд, у т.ч.: 60574,8 

заробітна плата та нарахування 35593,7 

оплата комунальних послуг 3181,5 

стипендії 20231,5 

харчування студентів-сиріт 909,8 

придбання предметів, матеріалів, інвентарю для навчальних та 

господарських цілей 

258,0 

придбання предметів, матеріалів, інвентарю для навчальних та 

господарських цілей, на поповнення гардеробу студентів-сиріт, 

медикаментів 

13,6 

придбання літератури та виплату адресної матеріальної допомоги 

студентам-випускникам педагогічного профілю 

347,3 

оплата послуг сторонніх організацій 39,4 

2201020 фундаментальні дослідження, у т.ч.: 126,4 

заробітна плата та нарахування  124,6 

придбання матеріалів 1,8 

відрядження 0,00 

Разом 53517,2 

 

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 28.02.2002 р. за № 228, у межах 

загального та спеціального фондів. Загальні кошторисні призначення у 2016 р. 

склали 88895,7 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 26255,4 тис. грн., зокрема: 

 13714,3 тис. грн. – від плати за навчання студентів денної та заочної 

форм навчання; 

 2350,00 тис. грн. – від плати за навчання за програмами 

перепідготовки спеціалістів; 

 846,6 тис. грн. – від плати за підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників і керівників закладів освіти та підготовки громадян до вступу у 

ВНЗ; 

 2912,3 тис. грн. – плата за навчання студентів кафедри військової 

підготовки; 

 5979,9 тис. грн. – плата за проживання в гуртожитках студентів, 

працівників та сторонніх осіб; 

 190,2 тис. грн. – від оплати за навчання на курсах з вивчення 

іноземних мов Лінгвістичного центру; 

 42,4 тис. грн. – від плати за оренду майна; 

 3,1 тис. грн. – від реалізації майна; 

 216,6 тис. грн. – інші надходження.   

Кошти спеціального фонду в сумі 24258,3 тис. грн. у 2016 році були 

спрямовані на:  

 виплату заробітної плати з нарахуваннями – 16882,8 тис. грн.; 

 оплату комунальних послуг – 4832,3 тис. грн.; 

 придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1349,0 

тис. грн.; 

 оплату послуг (крім комунальних) – 393,1 тис. грн.; 
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 оплату відряджень – 156,8 тис. грн., у тому числі на оплату 

відряджень за зверненням органів студентського самоврядування – 32,7 тис. 

грн.; 

 оплату податків, зборів – 304,7 тис. грн.; 

 придбання предметів довгострокового користування – 260,1 тис. грн.; 

 матеріальна допомога за зверненням органів студентського 

самоврядування – 6,5 тис. грн.; 

 інші видатки – 73,0 тис. грн. 

Залишок коштів на спеціальному реєстраційному рахунку станом на 

31.12.2016 року  7202,8 тис. грн.  

План надходжень до спеціального фонду виконано на 93,12 %, зокрема: 

 надходження плати за послуги, що надаються бюджетними установами 

за їх основною діяльністю, виконано на 92,3 %;  

 від додаткової (господарської) діяльності – на 97,13 %; 

 від оренди майна – на 117,77 %. 

У 2016 р. університет отримав благодійних внесків, подарунків на суму 

104,9 тис. грн., зокрема:  

 засоби комп’ютерної техніки  58,5 тис. грн.; 

 навчальна література – 27,9 тис. грн.; 

 сувеніри та експонати в музей  6,9 тис. грн.; 

 будівельні матеріали – 1,8 тис. грн.; 

 меблі – 9,8 тис. грн. 

Для забезпечення стійкого фінансово-економічного становища 

університету ректор вирішував завдання щодо забезпечення повноти 

надходжень коштів до спеціального фонду та їх ефективного використання, не 

допускав випадків виникнення чи зростання дебіторської або кредиторської 

заборгованості, вишукував додаткові, не заборонені законодавством, джерела 

надходжень коштів до спеціального фонду, здійснював заходи з удосконалення 
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структури університету шляхом оптимізації його структурних підрозділів та 

витрат на їх утримання.  

 

14. Дотримання умов Колективного договору, Статуту університету 
 

Соціально-економічні, виробничі та трудові відносини в університеті 

регулюються Колективним договором між адміністрацією та профспілковим 

комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка на 2015-2017 роки16. 

Положення Колективного договору діють безпосередньо і поширюються 

на всіх працівників університету, незалежно від того, чи є вони членами 

первинної профспілкової організації, та здобувачів вищої освіти і є 

обов’язковими як для адміністрації, так і для працівників університету та 

здобувачів вищої освіти. 

Упродовж звітного року ректор дотримувався чинних положень 

законодавства України, забезпечував виконання зобов’язань, передбачених 

Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом 

працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка на 2015-2017 роки, здійснював контроль за його своєчасним 

виконанням. 

У 2016 році проведено роботу щодо розроблення нової редакції Правил 

внутрішнього розпорядку Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка, які затверджені конференцією трудового колективу 

університету 28.04.2016 р. (протокол № 1) та введені в дію наказом ректора від 

04.05.2016 р. за № 21-ОД.  

За звітний період ректор забезпечував стабільну та ефективну діяльність 

університету в межах фактичних обсягів фінансування та раціонального 

використання коштів загального та спеціального фонду державного бюджету. 

                                                 
16  Зареєстрований у Департаменті соціального захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради 

26.05.2015 р. (реєстраційний номер 1007). 
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За погодженням із профспілковим комітетом працівників університету 

затверджено кошторис надходжень та видатків університету на 2016 рік, 

навчальне навантаження науково-педагогічних працівників на 2016-2017 

навчальний рік, графіки відпусток працівників університету тощо. Спільно з 

профспілковим комітетом працівників університету розглядалися питання 

забезпечення зайнятості, нормування й оплати праці його працівників, 

дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка тощо. 

Упродовж звітного періоду забезпечувалися здорові та безпечні умови 

праці працівників та студентів університету. Зокрема, згідно з 

розпорядженнями: 

 від 20.01.2016 р. № 9 «Про забезпечення заходів щодо профілактики 

грипу та ГРВІ в епідемсезон 2015-2016 навчального року» розроблено План 

заходів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка щодо профілактики грипу та ГРВІ; 

 від 28.03.2016 р. № 27 «Про проведення профілактичного 

флюорографічного обстеження» проведено профілактичне флюорографічне 

обстеження працівників та студентів університету; 

 від 16.08.2016 р. № 60 «Про обов’язковий профілактичний огляд 

студентів перед поселенням у гуртожитки» організовано медичний огляд 

студентів університету; 

 від 19.08.2016 р. № 61 «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя студентів» здійснено контроль за наявністю у студентів усіх 

необхідних щеплень та облік диспансерних хворих; 

 від 08.09.2016 р. № 71 «Про медогляд студентів І курсу» проведено 

медогляд студентів І курсу з метою їх розподілу на групи для занять з 

навчальної дисципліни «Фізичне виховання»; 

 від 10.10.2016 р. № 81 «Про профогляд жінок» організовано медичний 

огляд жінок та ін. 
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Для оздоровлення науково-педагогічних, педагогічних та інших 

працівників університету ректор надавав матеріальну допомогу на 

оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань. Станом на 

31.12.2016 р. така допомога виплачена на суму 1584,0 тис. грн.  

Упродовж звітного періоду 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.  

Упродовж звітного року організовано низку туристично-екскурсійних 

поїздок (Карпати, м. Чернівці, м. Львів, м. Вінниця та ін.), 18 студентів (4 

сироти, 6 студентів з малозабезпечених та багатодітних сімей, 8 студентів-

активістів та відмінників навчання) на літніх канікулах відпочивали на 

Шацьких озерах у с.Світязь Волинської області. 

Загалом упродовж звітного періоду в університеті забезпечувалися 

належні умови праці, надавалися пільги та компенсації для працівників та осіб, 

які навчаються в університеті, дотримувалися нормативні вимоги з оплати 

праці, надавалися відпустки, забезпечувалася зайнятість працівників тощо.  

У межах наданих повноважень ректор контролював виконання основних 

завдань діяльності університету, визначених його Статутом. На виконання 

підпункту 1 пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України 

«Про вищу освіту» проведено роботу з узгодження Статуту університету із 

Законом України «Про вищу освіту». 28.04.2016 р. Статут погоджено 

конференцією трудового колективу університету (протокол № 1) та 

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2016 р. за 

№ 860.  
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15. Захист інформації, що складає державну, службову та комерційну 

таємницю відповідно до законів України «Про державну таємницю» 

та «Про інформацію» 
 

Упродовж звітного періоду ректор скеровував діяльність уповноважених 

осіб кафедри військової підготовки офіцерів запасу на захист інформації, що 

складає державну, службову та комерційну таємницю відповідно до Закону 

України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 р., «Порядку організації та 

забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 р. за № 939.  

Кафедра військової підготовки офіцерів запасу здійснює діяльність, 

пов’язану з державною таємницею, на підставі спеціального дозволу, наданого 

управлінням СБУ у Хмельницькій області. 

Організацію обліку, зберігання, поводження з матеріальними носіями 

секретної інформації, а також документів із грифом «Для службового 

користування», запобігання розголошення зазначених відомостей покладено на 

особовий склад режимно-секретного органу кафедри військової підготовки 

офіцерів запасу, діяльність якого здійснюється відповідно до плану основних 

заходів з охорони державних секретів. 

Режимно-секретний орган організував та здійснює секретне діловедення, 

що призначене для забезпечення охорони державної таємниці під час 

виготовлення, обліку, користування, зберігання, передачі та транспортування 

матеріальних носіїв секретної інформації з грифом секретності «Цілком 

таємно», «Таємно». 

На виконання вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших 

нормативних документів з питань охорони державних секретів діяльність 

режимно-секретного органу кафедри здійснюється відповідно до плану 

основних заходів з охорони державних секретів на рік. 

Для забезпечення охорони державної таємниці, а також інформації з 

обмеженим доступом, що є власністю держави, розроблено номенклатуру посад 
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працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання 

доступу до державної таємниці; визначено обов’язки посадових осіб, яким 

надано допуск та доступ до державної таємниці, щодо здійснення заходів з 

охорони державної таємниці та забезпечення режиму секретності тощо. 

Номенклатура посад працівників, перебування на яких потребує оформлення 

допуску та надання доступу до державної таємниці, погоджена  з управлінням 

Служби безпеки України у Хмельницькій області. 

Для дотримання режиму секретності під час навчального процесу та 

запобігання розголошення інформації з обмеженим доступом для проведення 

секретних робіт на кафедрі військової підготовки виділено режимні 

приміщення, обладнані відповідно до вимог нормативних документів з питань 

охорони державних таємниць. Зазначені приміщення обстежила та внесла до 

переліку режимних приміщень комісія, призначена розпорядженням ректора 

університету. 

Для постійного або тимчасового зберігання матеріальних носіїв секретної 

інформації режимні приміщення забезпечені необхідною кількістю сховищ 

(сейфами, металевими шафами). 

Із метою здійснення контролю за станом режиму секретності комісія, 

призначена розпорядженням завідувача кафедри військової підготовки офіцерів 

запасу, проводить щоквартальні перевірки, а в кінці року  загальну перевірку 

наявності матеріальних носіїв секретної інформації, порядку їх обліку, 

зберігання, поводження з ними та стану охорони державних секретів.  

У листопаді 2016 року комісія Управління служби безпеки України у 

Хмельницькій області перевірила стан охорони державних секретів на кафедрі 

військової підготовки офіцерів запасу. За результатами перевірки встановлено, 

що стан охорони державних секретів на кафедрі відповідає вимогам 

нормативних документів.  

Відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до 

публічної інформації» відомості про стан організації охорони державної 
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таємниці щодо конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності внесені до 

Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову 

інформацію і можуть використовуватися в автоматизованих  системах. 

16. Дотримання законодавства, вживання заходів з удосконалення 

управління університетом, зміцнення фінансово-господарської, 

трудової дисципліни 
 

У 2016 р. діяльність університету була спрямована на правильне 

застосування та неухильне дотримання норм законодавства України. Зокрема, в 

університеті дотримуються вимоги законодавства щодо провадження освітньої 

та наукової діяльності, оформлення трудових відносин, використання коштів 

державного бюджету, охорони праці, укладення господарських і цивільних 

договорів тощо. 

Упродовж звітного періоду ректор університету в межах наданих йому 

повноважень: 

 оперативно доводив до відома трудового колективу нормативно-

правові та розпорядчі документи в галузі освіти; 

 координував діяльність усіх структурних підрозділів щодо ефективного 

провадження освітньої діяльності та забезпечення якості підготовки фахівців; 

 контролював дотримання університетом Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. за № 1187; 

 дотримувався Закону України «Про вищу освіту» та Положення про 

порядок проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка, затвердженого вченою радою університету 

(26.03.2015 р., протокол №4); 

 спільно з профспілковим комітетом працівників університету 

вирішував питання забезпечення зайнятості, нормування й оплати праці 

працівників; 
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 контролював дотримання вимог законодавства з формування, 

надходження та використання бюджетних коштів, зокрема придбання товарів, 

оплату робіт та послуг університет здійснював відповідно до вимог Закону 

України «Про публічні закупівлі» тощо. 

Упродовж звітного періоду ректор повсякчас сприяв розширенню 

демократичних засад та оптимізації управління університетом, використанню 

та розвитку можливостей університетської автономії та самоврядування, 

залученню максимально широкого кола членів трудового колективу до 

обговорення, прийняття та реалізації управлінських рішень, контролю за їх 

виконанням. Питання розвитку університету, провадження освітньої, наукової, 

інноваційної та фінансово-господарської діяльності, кадрові та інші питання 

обговорювалися колегіально. 30.08.2016 р. ректор звітував перед колективом 

університету про підсумки роботи університету в 2015-2016 навчальному році 

та завдання щодо удосконалення його діяльності у контексті імплементації 

Закону України «Про вищу освіту». 

Упродовж звітного періоду ректор забезпечував своєчасне подання до 

Міністерства освіти і науки України, органів Державної казначейської служби, 

статистики та інших державних органів, яким законодавством України надане 

право контролю за відповідними напрямами діяльності університету, необхідну 

бухгалтерську та статистичну звітність. 

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 контракту з працівниками.  

Упродовж звітного періоду постійно контролювалися питання стану 

трудової та виконавської дисципліни працівників університету, зокрема, на 

засіданнях ректорату обговорювалися такі питання: 

 стан трудової, навчальної, виконавської дисципліни на факультеті 

іноземної філології та заходи щодо її зміцнення (10.03.2016 р., протокол № 3); 
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 стан організації діловодства в університеті та заходи  щодо його 

поліпшення (14.04.2016 р., протокол № 4); 

 стан трудової, навчальної, виконавської дисципліни на факультеті 

корекційної та соціальної педагогіки і психології та заходи щодо її покращення 

(08.12.2016 р., протокол № 10). 

17. Забезпечення виконання навчальних планів і програм 
 

Упродовж звітного періоду ректор контролював забезпечення виконання 

навчальних планів підготовки фахівців напрямів і спеціальностей університету 

та програм навчальних дисциплін. Стан виконання науково-педагогічними 

працівниками університету навчального навантаження у 2015-2016 

навчальному році та стан його планування на 2016-2017 навчальний рік 

обговорювали на засіданні ректорату 09.06.2016 р. (протокол № 6). 

Загалом навчальне навантаження науково-педагогічних працівників 

університету у 2015-2016 навчальному році  246 665 год., у тому числі 

лекційних занять – 48 516 год. На виконання навчального навантаження 

наказами №№313-К, 314-К, 315-К, 316-К від 31.08.2015 р. було затверджено 

423,95 ставок науково-педагогічних працівників. Навчальне навантаження на 

2015-2016 навчальний рік науково-педагогічні працівники університету 

виконали повністю. 

Для конкретизації планування освітнього процесу в університеті 

розроблено робочі навчальні плани підготовки фахівців напрямів та 

спеціальностей на 2016-2017 навчальний рік, які затверджені в установленому 

порядку. 

Для забезпечення виконання робочих навчальних планів підготовки 

фахівців напрямів і спеціальностей університету здійснено планування 

навчальної роботи науково-педагогічних працівників. Зокрема, наказом від 

10.06.2016 р. за № 188-К «Про проведення розрахунків навчального 

навантаження науково-педагогічних працівників університету на 2016-2017 
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навчальний рік та подання звітів кафедр про виконання навчального 

навантаження науково-педагогічними працівниками університету в 2015-2016 

навчальному році» встановлено чіткі вимоги до планування навчального 

навантаження та мінімальний обов’язковий обсяг навчального навантаження на 

2015-2016 навчальний рік у кількості 520 годин.  

Розрахунки навчального навантаження науково-педагогічних працівників 

університету на 2016-2017 навчальний рік здійснено з урахуванням нормативів, 

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 17.08.2002 р. за № 1134, та норм часу для планування й 

обліку навчальної роботи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.08.2002 р. за № 450. 

Загалом навчальне навантаження науково-педагогічних працівників 

університету у 2016-2017 навчальному році  248407 год., у тому числі 

лекційних занять – 48817 год. На виконання вищезазначеного навчального 

навантаження наказами за №№ 256-К, 257-К, 258-К, 259-К від 31.08.2016 р. 

затверджено 421,14 ставки науково-педагогічних працівників, що розподілені 

між кафедрами університету. 

 

18. Дотримання структурними підрозділами штатно-фінансової 

дисципліни 
 

Упродовж звітного періоду ректор 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 році середньорічна кількість ставок, затверджена штатним 

розписом, складає 912,04 шт. одиниць, зокрема за рахунок коштів загального 

фонду утримується 595,7 шт. одиниць, за рахунок коштів спеціального фонду – 

316,34 шт. одиниць. Фактична середньорічна чисельність складає 888,55 шт. 

одиниць, зокрема 587,80 шт. одиниць із загального фонду та 300,75 шт. 

одиниць зі спеціального фонду. 

За звітний період усім працівникам університету своєчасно і в повному 

обсязі виплачувалася заробітна плата.  

Окрім того, упродовж звітного періоду працівникам університету 

надавалася матеріальна допомога, зокрема: 

 на виплату матеріальної допомоги для оздоровлення (педагогічним, 

науково-педагогічним працівникам, працівникам бібліотеки) використано 

1587,8 тис. грн.;  

 на виплату матеріальної допомоги працівникам, за умови економії 

фонду заробітної плати спеціального фонду, використано 88,5 тис. грн.  

Працівникам, які зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими 

умовами праці, надавалася доплата, яка за звітний період склала 20,3 тис. грн.  

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних 

робіт окремим категоріям працівників університету виплачено коштів на 

загальну суму 99,7 тис. грн.  

На виплату доплат за вчене звання та науковий ступінь використано 

коштів на загальну суму 3169,4 тис. грн.  
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На виплату надбавок за виконання особливо важливої роботи, високі 

досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі використано 768,3 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 521,0 тис. 

грн.  

 

19. Створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому 

місці належних умов праці відповідно до вимог законодавства, а 

також дотримання прав працівників, гарантованих законодавством 

про працю 
 

Упродовж звітного періоду адміністрація університету вживала заходів зі 

збереження та утримання в належному стані матеріально-технічної бази 

університету, створення належних умов праці відповідно до вимог 

законодавства, зокрема у 2016 р.: 

 проведено перевірку заземлювальних пристроїв, ізоляцію кабелів, 

проводів, освітлювальної електричної мережі приміщень університету; 

 частково переобладнано та удосконалено систему опалення в 

навчальному корпусі № 1;  

 проведено технічне обслуговування вогнегасників університету та 

пожежних кранів; 

 закуплено протипожежний інвентар та встановлено нові пожежні 

гідранти  та ін. 

Окрім того, здійснено поточні ремонти в навчальних корпусах та 

гуртожитках університету, зокрема:  

 у навчальному корпусі № 5 укріплено будівлю та відмостку; 
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 у навчальному корпусі № 4 відремонтовано навчальну лабораторію 

екології, навчальну лабораторію загальної біології, навчально-наукову 

лабораторію екологічного моніторингу; 

 встановлено пластикові сидіння на трибунах стадіону університету; 

 у гуртожитку № 1 облаштовано душову кімнату та ін.  

Водночас існують завдання, які потребують вирішення, зокрема 

встановлення індивідуальних котелень у приміщеннях університету, 

проведення поточних та капітальних ремонтів. Проблемою є вартість 

енергоносіїв, що обумовлює доцільність жорсткої економії енергоресурсів, 

впровадження енергозберігаючих технологій тощо. 

У полі зору ректора повсякчас перебували й питання забезпечення охорони 

праці, зокрема, на виконання Закону України «Про охорону праці» та 

«Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах і навчальних закладах», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. за №563, упродовж 

звітного періоду в університеті здійснювалися такі заходи: 

 призначено відповідальних осіб за стан охорони праці і техніки безпеки  

в структурних підрозділах університету (наказ ректора університету від 

01.09.2016 р. за № 196); 

 проведено вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності з особами, які оформлювалися на 

роботу, та інструктажі з безпеки життєдіяльності зі здобувачами вищої освіти; 

 оновлено інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності та ін. 

Наказом ректора університету від 12.08.2016 р. за № 185 створено комісію 

для перевірки стану готовності університету до 2016-2017 навчального року. 

Результати роботи комісії узагальнені в Акті прийому готовності Кам’янець-

Подільського національного університету до 2016-2017 навчального року. 
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Питання щодо готовності матеріально-технічної бази та соціально-

побутової сфери університету до роботи в осінньо-зимовий період 

обговорювалося  на засіданні ректорату 13.10.2016 р. (протокол №8).   

На виконання Плану роботи ректорату на І семестр 2016-2017 навчального 

року та розпорядження по університету від 24.10.2016 р. за № 87 здійснено 

перевірку стану дотримання техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони 

праці в структурних підрозділах університету. Стан дотримання техніки 

безпеки, пожежної безпеки та охорони праці в структурних підрозділах 

університету обговорено  на засіданні ректорату 10.11.2016 р. (протокол № 9).   

 

20. Виконання показників ефективності використання державного 

майна та його збереження і раціонального використання бюджетних 

коштів, а також показників майнового стану університету, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 р. 

за № 203 
 

За звітний період ректор університету забезпечував цільове використання 

державного майна та коштів університету.  

Із метою стійкого фінансово-економічного становища університету, 

ефективного управління його майном, збереження та покращення матеріально-

технічної бази структурні підрозділи адміністративно-господарської частини 

університету освоїли 1663,0 тис. грн. Зокрема, упродовж  2016 року придбано: 

 комп’ютерне та периферійне обладнання на суму 288,0 тис. грн.; 

 хімічні реактиви та лабораторне обладнання для навчальних цілей на 

суму 190,0 тис. грн.; 

 сантехнічні товари на суму 92,0 тис. грн.; 

 будівельні та господарські товари на суму 160,8 тис. грн.; 

 металопластикові вікна на суму 170 тис. грн.; 

 електротехнічну продукцію на суму 77 тис. грн.; 

 програмну продукцію на суму 17,2 тис. грн.; 

 теплові та електричні лічильники на суму 11,1 тис. грн.; 
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 книги на суму 94,4 тис. грн. та ін. 

За рахунок економії коштів загального фонду студентам університету 

надано матеріальну допомогу в розмірі 640 тис. грн. 

Виконання показників ефективності використання державного майна, а 

також майнового стану університету наведено в таблиці 15. 

Таблиця 15 

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. 138056,4 

основні фонди тис. грн. 129890,5 

інші необоротні матеріальні активи тис. грн. 7154,8 

нематеріальні активи тис. грн. 243,6 

залишкова вартість тис.грн. 66090,0 

зношування тис. грн. 71198,9 

незавершене будівництво тис. грн. 767,5 

2. Оборотні активи 

у тому числі: 

тис. грн. 9218,6 

запаси тис. грн. 919,1 

дебіторська заборгованість тис. грн. 1092,1 

грошові кошти та їх еквіваленти тис. грн. 7207,4 

3. Кредиторська заборгованість  

у тому числі: 

тис. грн. 40,7 

за товари, роботи, послуги  тис. грн. 0 

розрахунки з підзвітними особами тис. грн. 0 

перед бюджетами тис. грн. 40,7 

перед державними цільовими 

фондами 

тис. грн. 0 

з оплати праці тис. грн. 0 

 

Відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. за 

№ 879, у термін, зазначений у ч.1 статті Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність України», для контролю за наявністю та 

ефективним використанням майна, достовірністю відображення його у 

бухгалтерському обліку працівники адміністративно-господарських служб 

провели інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, 
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матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших 

статей балансу. 

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. 

 

21. Своєчасність розрахунків з підприємствами, установами та 

організаціями, банками та іншими організаціям 
 

Упродовж 2016 р. університет своєчасно та в повному обсязі проводив 

розрахунки з підприємствами, установами, організаціями та банками. 

Розрахунки здійснювалися за кошти загального та спеціального фондів.  

Дебіторської та кредиторської заборгованості за розрахунками із 

постачальниками та іншими суб’єктами в університеті немає.  

 

22. Цільове та ефективне використання коштів загального та 

спеціального фонду державного бюджету 
 

Керуючись ст. 48 (п.1, 2) 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.  
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23. Своєчасне і повне внесення платежів, обов’язкових внесків до 

державного бюджету, виконання кошторисів доходів та видатків 

університету, недопущення виникнення заборгованості по заробітній 

платі, за спожиті енергоносії і комунальні послуги та дотримання 

споживання їх у межах доведених лімітів 
 

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. 

Заборгованості з виплати заробітної плати, стипендій, оплати комунальних 

послуг за загальним та спеціальним фондом немає.  

Перерахування платежів до бюджету, пенсійного фонду та фондів 

соціального страхування здійснюється вчасно відповідно до вимог 

законодавства.  

 

24. Дотримання встановленого законодавством порядку обслуговування 

і використання бюджетних коштів, укладання договорів оренди 

нерухомого майна, закріпленого за університетом на праві 

оперативного управління, та своєчасність розрахунку за ним 
 

Університет дотримується встановленого законодавством порядку 

обслуговування і використання бюджетних коштів.  

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 
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10.04.1992 за № 2270-XII. Станом на 28.12.2016 р. університет уклав 15 

договорів оренди нерухомого майна, загальна площа яких складає 152,7 м2.  

Ректор університету забезпечив своєчасне відшкодування комунальних 

послуг та надходження орендної плати, про що свідчить відсутність поточної 

заборгованості з орендних платежів станом на 28.12.2016 р.  

 

25. Вживання заходів із запобігання проявам корупції та хабарництва в 

університеті 
 

Упродовж звітного періоду діяльність ректора спрямовувалася на 

запобігання проявам корупції та отримання неправомірної вигоди в 

університеті. Наказом по університету від 25.01.2016 р. за № 14 затверджено 

«План заходів Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка із запобігання і протидії корупції та недопущення отримання 

неправомірної вигоди». Серед них, перш за все,  заходи виховного 

спрямування, що передбачають, зокрема, проведення роз’яснювальної роботи 

серед осіб, які навчаються, керівників структурних підрозділів, науково-

педагогічних та інших працівників університету з питань антикорупційного 

законодавства; формування громадської думки щодо неприйнятності та осуду 

корупційних діянь. 

Для формування активної позиції, забезпечення відкритості та 

поінформованості учасників навчально-виховного процесу про заходи із 

запобігання та протидії корупції в університеті функціонує телефон довіри (3-

05-13), скринька звернень; забезпечено інформування про функціонування 

консультативних телефонів Міністерства освіти і науки України; проводиться 

роз’яснювальна робота з підвищення правових знань працівників та студентів 

університету із залученням працівників юридичного сектору, працівників 

відділу боротьби з економічними злочинами Кам’янець-Подільського МВ 

УМВС України в Хмельницькій області тощо. 
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Важливе місце у попередженні корупційних правопорушень в 

університеті належить заходам організаційно-управлінського характеру. Суворе 

дотримання статутних вимог в організації діяльності університету є 

найважливішим організаційним кроком у попередженні корупційних 

правопорушень.  

Для належної організації зимової екзаменаційної сесії 2016-2017 

навчального року, забезпечення контролю за її проведенням, оперативного 

реагування на можливі факти порушень і зловживань наказом ректора від 

16.11.2016 р. за №46-ОД на період з 01.12.2016 р. по 31.01.2017 р. визначені 

консультативні телефони «Зимова екзаменаційна сесія 2016-2017 навчального 

року». 

Особливої уваги ректор надавав питанням забезпечення відкритості та 

прозорості під час прийому до університету. Так, відповідно до Правил 

прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка в 2016 році приймальна комісія університету створювала належні 

умови для присутності представників засобів масової інформації та 

громадських спостерігачів на своїх засіданнях. Окрім того, ректор акцентував 

увагу на обов’язковості розміщення вичерпної інформації для вступників на 

офіційному веб-сайті університету.  

Упродовж звітного періоду досить активно відбувалося анкетування 

студентів з питань якості організації навчального процесу, результати якого 

обговорювалися на засіданнях вченої ради університету та ректорату.  

Розпорядженням ректора від 09.03.2016 р. за № 23 посадові особи, які 

виконують організаційно-розпорядчі функції, подали до відділу кадрів 

університету декларацію про майно, прибутки, витрати і фінансові 

зобов’язання за 2015 рік. 

Виконання заходів із запобігання та протидії корупції знаходиться на 

особистому контролі ректора університету. 
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26. Складання в установленому порядку річного кошторису доходів і 

видатків університету та подання його на затвердження до 

міністерства, а також своєчасне подання фінансової та статистичної 

звітності, необхідної інформації про майновий стан університету 
 

Упродовж звітного періоду 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 28.02.2002 р. за № 228, у межах загального та спеціального фондів. Загальні 

кошторисні призначення у 2016 р. станом на 31.12.2016 р. склали 88769,3 тис. 

грн., у тому числі: 

 по загальному фонду – 60574,8 тис. грн.; 

 по спеціальному фонду – 28194,5 тис. грн.; 

Університет своєчасно подає 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. 

 

27. Щорічне звітування перед органами громадського самоврядування 

університету про результати своєї діяльності на займаній посаді 
 

Ректор щорічно звітує перед конференцією трудового колективу 

університету про результати своєї діяльності на займаній посаді. Звіт ректора 

про проведену роботу за 2016 рік заслухано на конференції трудового 

колективу університету 28.12.2016 р. (протокол № 4). 
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28.Розвиток матеріально-технічної бази спортивної спрямованості в 

університеті 
 

За підтримки ректора адміністративно-господарська частина університету 

виконала значний обсяг робіт з модернізації та зміцнення матеріально-технічної 

бази спортивної спрямованості, зокрема:  

 модернізовано матеріально-технічну базу спортивного залу для 

єдиноборств загальною площею 332 м2 та спортивного залу «Титан»; 

 встановлено пластикові сидіння на трибунах стадіону університету; 

 здійснено поточний ремонт спортивних залів, майданчиків; 

 розпочато облаштування залу для проведення навчальних занять з 

фітнесу для студентів, які навчаються за освітньою програмою 227 Фізична 

реабілітація та ін.  

 

29. Реалізація у межах своїх повноважень державної політики у сфері 

фізичної культури і спорту 
 

Діяльність університету з реалізації державної політики у сфері фізичної 

культури і спорту впродовж 2016 року визначалася Концепцією Державної 

цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 

2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

09.12.2015 р. за № 1320-р. Згідно з цією програмою робота структурних 

підрозділів університету спрямовувалася на: 

 створення умов для регулярної рухової активності студентської молоді 

з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних можливостей 

кожного студента; 

 популяризацію рухової активності як невід’ємного фактора здорового 

способу життя; 
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 підтримку та розвиток олімпійських, неолімпійських видів спорту, 

видів спорту інвалідів та видів спорту, не включених до програм 

Паралімпійських і Дефлімпійських ігор;  

 удосконалення кадрового, матеріально-технічного, науково-

методичного, інформаційного забезпечення фізичної культури і спорту; 

 поступове оновлення спортивної матеріально-технічної бази 

університету, реконструкцію та модернізацію наявних спортивних споруджень і 

майданчиків та ін. 

У 2016 році в спортивно-масових заходах  (спартакіади вишу з 12 видів 

спорту, чемпіонати та першості університету з різних видів спорту) взяли участь 

понад 2200 осіб. Для популяризації здорового способу життя й подолання стану 

байдужості до власного здоров’я в університеті з 26.09.2016 р. по 02.10.2016 р. 

було проведено «Тиждень здорового способу життя» з найбільш популярних 

серед студентства оздоровчих видів рухової активності, а саме: змагання з 

паркового волейболу, стрітболу, футзалу, кульової стрільби, настільного тенісу, 

бадмінтону, кросфіту, «Веселі старти», «Біг заради здоров’я» та ін. У цих 

заходах взяли участь понад 1400 студентів та науково-педагогічних працівників 

університету. 

Університет взяв участь в обласному турі Всеукраїнського огляду-конкурсу 

на кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах 

Хмельницької області. За підсумками стану організації роботи з фізичного 

виховання, результативності навчального процесу, організації фізкультурно-

оздоровчої та спортивно-масової роботи за 2015-2016 навчальний рік (номінація 

«Вищі навчальні заклади типу: університет, академія, інститут») університет 

посів І місце. 

 

30. Розвиток студентського спорту та спорту вищих досягнень 
 

Значна увага в 2016 році надавалась такому важливому аспекту діяльності 

університету, як спорт вищих досягнень. Сьогодні в університеті успішно 
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функціонує 45 спортивних секцій з 23 видів спорту, в яких займається понад 

800 студентів. 

Чоловіча збірна університету з волейболу всьоме поспіль перемогла у 

Вищій студентській лізі України. 

Найголовнішими змаганнями 2016 року для студентів-спортсменів 

нашого вишу стали ХХХІ літні Олімпійські ігри, що відбулися в Ріо-де-

Жанейро (Бразилія). Наш університет на цих змаганнях представляли 10 

студентів.  

Студент факультету фізичної культури, майстер спорту України 

міжнародного класу Сергій Куліш став срібним призером ХХХІ Олімпійських 

ігор з кульової стрільби. 

Ще одна студентка факультету фізичної культури, заслужений майстер 

спорту України з фехтування Аліна Комащук у складі національної збірної 

України виборола срібні медалі ХХХІ Олімпійських ігор. 

Неодноразово наші студенти ставали чемпіонами та призерами 

чемпіонатів світу та Європи, Кубків світу та Європи, етапів Кубка світу, гран-

прі. Державний гімн України лунав на честь наших студентів-спортсменів 

ЗМСУ Аліни Комащук (фехтування), ЗМСУ Сергія Куліша (кульова стрільба), 

ЗМСУ Ігоря Радівілова (спортивна гімнастика), МСУМК Наталії Лупу (легка 

атлетика), МСУМК Тетяни Кіт і Оксани Лівач (вільна боротьба), МСУМК 

Тетяни Шлопко та Ганни Гончар (пауерліфтинг), МСУМК Олександра 

Пелєшенка (важка атлетика), МСУМК Сергія Бойчуня (годзю-рю карате), 

МСУ Жанни Радюк та Павла Кондратова (кікбоксинг). 

У 2016 році спортсмени університету вибороли: 

 на всеукраїнських змаганнях  293 медалі, з яких 127 золотих, 106 

срібних та 60 бронзових;  

 на чемпіонатах світу та Європи – 87 нагород, з яких 21 золота, 33  

срібні та 33 бронзові. 
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15.12.2016 р. на церемонії «Спортивне сузір’я – 2016»17, яка відбулась в 

НСК «Олімпійський», оголошено підсумки спортивного року. Серед 

номінантів  студенти Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. 

Лауреатами в номінації «Один за всіх і всі за одного» є срібні призери 

ХХХІ літніх Олімпійських ігор  збірна команда з фехтування на шаблях, у 

складі якої виступила магістрант факультету фізичної культури Аліна 

Комащук. 

«Проривом року» визнали чоловічу команду з волейболу – срібного 

призера чемпіонату Європи серед молоді. У складі збірної на чемпіонаті 

Європи виступили троє студентів нашого вишу – Олег Плотніцький, Олексій 

Головин та Дмитро Вієцький. 

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено срібного призера ХХХІ 

Олімпійських ігор з кульової стрільби, випускника факультету фізичної 

культури Сергія Куліша. 

-------- 

Такою була діяльність ректора й колективу університету у 2016 році. В 

умовах складної соціально-економічної ситуації університет успішно виконував 

завдання, визначені законодавством України та Статутом університету, і досяг 

помітного поступу за всіма напрямами своєї діяльності.  

 

 

                                                 
17 Організовано Міністерством молоді та спорту України спільно з Всеукраїнським центром «Спорт для всіх». 


