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ВСТУП 
 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

(далі – Університет) є класичним закладом вищої освіти державної форми 

власності, підпорядкованим Міністерству освіти і науки України, що діє згідно з 

Ліцензією Міністерства освіти і науки України, виданою 28 грудня 2016 р. (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2016 р. № 1518 л 

(переоформлення), Сертифікатом про акредитацію за статусом вищого 

навчального закладу IV (четвертого) рівня серії РД-IV № 2323354, виданим 

08 січня 2013 р. (наказ МОНмолодьспорту України від 06 грудня 2012 р. 

№ 2688 л), і сертифікатами про акредитацію відповідних напрямів 

підготовки/спеціальностей та освітньо-професійних програм Університету. 

Університет забезпечує: сучасні потреби суспільства у зростанні рівня 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, що стає істотною складовою 

його соціально-економічного та культурного розвитку; реалізацію Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності у процесі формування компетентностей 

здобувача вищої освіти, використовуючи свій індивідуальний інноваційно-

різноманітний та успішний 100-літній досвід студентоцентричного підходу до 

навчання, який враховує індивідуальні освітні траєкторії здобувачів вищої освіти, 

що забезпечує здобуття ними вищої освіти за відповідними спеціальностями на 

першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому (освітньо-

науковому) та науковому рівнях вищої освіти за ступенями вищої освіти 

«бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «доктор наук», перепідготовку 

фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». Університет як 

провідний науковий і методичний центр також здійснює наукову, науково-

технічну, міжнародну, інноваційну та методичну діяльність, виконує 

фундаментальні й прикладні наукові дослідження, культурно-просвітницьку 

діяльність на базі розвинутої інфраструктури наукових і навчальних підрозділів; 

реалізує програми академічної мобільності та забезпечує дотримання академічної 

доброчесності науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти; 

сприяє поширенню наукових і методичних знань та ін.  
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Успішна діяльність колективу Університету в 2018 р. підтверджена 

визнанням його здобутків на міжнародному і національному рівнях, зокрема: 

 Університет та його науково-педагогічні працівники отримали вітання, 

нагороди і відзнаки з нагоди 100-річного ювілею від дня заснування Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, зокрема: вітання 

від Президента України П. Порошенка, Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, 

Голови Верховної Ради України А. Парубія, грамоту Верховної Ради України, 

подяки Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, галузевих 

інститутів НАН України, відзнаку та орден «За заслуги» Кам’янець-Подільської 

міської ради, відзнаки і подяки Національного Олімпійського Комітету України, 

Служби безпеки України, Благословенну Грамоту Святійшого Патріарха 

Філарета, диплом академіка Академії наук вищої школи України Копилову С.А., 

ректору Університету, професору,  «За вагомий внесок у розбудову вищої освіти в 

Україні»; відбулося святкове спецпогашення конвертів та марок, що ввійшли в 

поштовий обіг під назвою «100 років від дня заснування Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка» та ін.; 

 15 листопада 2018 р. відбулося вручення таких державних відзнак 

науково-педагогічним працівникам Університету: Почесної грамоти Кабінету 

Міністрів України – Гнатюку В.О., кандидату фізико-математичних наук, 

доценту, першому проректору; Гурману Л.Д., кандидату педагогічних наук, 

доценту, завідувачу кафедри легкої атлетики з методикою викладання; 

Марчук Л.М., доктору філологічних наук, професору, завідувачу кафедри 

української мови; Онуфрієвій Л.А., кандидату психологічних наук, доценту, 

завідувачу кафедри загальної та практичної психології; Теплінському Ю.В., 

доктору фізико-математичних наук, професору, завідувачу кафедри математики; 

Федькову О.М., доктору історичних наук, доценту, завідувачу кафедри 

архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін (наказ 

Прем’єр-міністра України В. Гройсмана від 31 жовтня 2018 р., № 28643); Подяки 

Кабінету Міністрів України – Бабюк Т.Й., кандидату педагогічних наук, доценту, 

завідувачу кафедри теорії та методик дошкільної освіти; Бабюку С.М., кандидату 
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педагогічних наук, доценту, доценту кафедри теорії і методики фізичного 

виховання; Боровцю І.І., кандидату історичних наук, доценту, доценту кафедри 

всесвітньої історії; Веселовській Т.Є., кандидату технічних наук, старшому 

викладачеві кафедри туризму та готельно-ресторанної справи; Воєвідко Л.М., 

кандидату педагогічних наук, доценту, доценту кафедри музичного мистецтва, 

керівнику навчально-методичного відділу; Дуткевич Т.В., кандидату 

психологічних наук, професору, завідувачу кафедри психології освіти; 

Любинському О.І., доктору сільськогосподарських наук, професору, завідувачу 

кафедри екології; Понеділку В.В., старшому викладачеві кафедри інформатики; 

Рудзевич І.Л., кандидату психологічних наук, доценту, доценту кафедри 

психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи; Стрельбіцькому П.А., 

кандидату економічних наук, доценту, завідувачу кафедри управління персоналом 

та економіки праці; Щегельському В.В., кандидату філологічних наук, завідувачу 

навчально-наукової лабораторії етнології; 

 в Університеті проводилася міжнародна робота: з укладання угод про 

співпрацю із закордонними закладами вищої освіти; з реалізації співпраці з 

міжнародними організаціями та установами; із залучення іноземних спеціалістів 

до роботи в Університеті; з реалізації європейських програм і проектів; з участі 

науково-педагогічних працівників у стипендіальних програмах, у програмах 

академічної мобільності (закордонні стажування, участь у конференціях тощо) та 

з навчання здобувачів вищої освіти за кордоном, з їх участі в міжнародних 

програмах молодіжних обмінів тощо;  

 16 жовтня 2018 р. відбулося підписання угоди між Університетом та 

Goethe-Institut в Україні в особі ректора Сергія Копилова та директорки Беате 

Кьолер, у рамках якої буде реалізовуватися під керівництвом науковців низки 

університетів Goethe-Institut розроблена ними програма «Вчимося навчати 

німецької», яка ґрунтується на сучасних наукових та методико-дидактичних 

стандартах підвищення кваліфікації вчителів і викладачів німецької мови як 

іноземної; 
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 Університет є постійним членом Міжнародної асоціації університетів і 

співзасновником Консорціуму українських університетів та Варшавського 

університету; 

 Університет зареєстровано: на платформі Українського державного 

центру міжнародної освіти, на платформі Національного офісу Erasmus+ для 

пошуку закордонних партнерських закладів вищої освіти; на домені Університету 

(kpnu.edu.ua) створено повноцінну англомовну версію його офіційного веб-сайту, 

який функціонує з грудня 2018 р. (http://eng.kpnu.edu.ua/); 

 у липні 2018 р. відбулося присвоєння спортивного звання «Заслужений 

тренер України» Бесарабчуку Г.В., керівнику навчально-методичного центру 

забезпечення якості освіти, за підготовку спортсменів високого класу з 

неолімпійських видів спорту (наказ Мінмолодьспорту України від 13 липня 

2018 р., № 4608); 

 присвоєно вчене звання доцента кафедри спорту і спортивних ігор 

Стасюку І.І., декану факультету фізичної культури (наказ МОН України від 23 

жовтня 2018 р. № 1146); 

 вперше в історії українського жіночого дзюдо золоту медаль чемпіонату 

світу здобула 17-річна студентка факультету фізичної культури вишу, чемпіонка 

Європи, чемпіонка світу та дворазова чемпіонка Європи серед кадетів Дар’я 

Білодід,  майстер спорту України міжнародного класу, якій у листопаді 2018 р. 

було присвоєно спортивне звання «Заслужений майстер спорту України»; 

 відбулося присвоєння стипендії Президента України Баженову Л.В., 

доктору історичних наук, професору, академіку Української академії історичних 

наук, директору Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України 

НАН України, з метою стимулювання творчої праці та засвідчення визнання 

видатних особистих досягнень (Указ Президента України від 09 листопада 2018 р. 

№ 359/2018); 

 15 березня 2018 р. Університет нагороджено дипломом Гран-прі «Лідер 

міжнародної діяльності», срібною медаллю і дипломом за участь у виставковому 

конкурсі з номінації «Упровадження сучасних засобів навчання, проектів, 

http://eng.kpnu.edu.ua/
http://eng.kpnu.edu.ua/
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програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього 

процесу» Дев’ятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та Сьомої 

міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu» (15-17 березня 2018 р., 

м. Київ). Університет також нагороджено дипломом за презентацію досягнень 

інноваційних пошуків у реформуванні національної системи освіти та науки; 

 23 жовтня 2018 р. Університет нагороджено дипломом за активну участь і 

презентацію інноваційних технологій навчання і золотою медаллю з номінації 

«Інноваційна діяльність закладу освіти в умовах впровадження Концепції Нової 

української школи» Десятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» 

та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu» (23-25 жовтня 

2018 р., м. Київ); 

 за міжнародним рейтингом «Webometrics Ranking of World’s Universities», 

який враховує змістову та інформаційну складову веб-сайтів вишів, ступінь 

представлення діяльності університетів в Інтернет-просторі, у січні 2018 р. 

Університет посів 75 місце серед 327 українських закладів вищої освіти, що були 

подані в рейтингу, та 7999 місце в загальному світовому рейтингу, в якому було 

представлено більше 27 000 університетів та навчальних закладів світу; у липні 

2018 р. Університет посів 85 серед 326 українських закладів вищої освіти та 7978 

місце в загальному світовому рейтингу, в якому було представлено більше 24 000 

університетів та навчальних закладів світу; 

 за міжнародними рейтингами «Webometrics» та «UniRank», що 

визначають популярність вишів в Інтернеті, «World Universities Web Ranking 

2018» станом на січень 2018 р. Університет посів 79 місце, а в липні 2018 р. – 86 

місце серед 171 українського закладу вищої освіти, які були представлені в 

рейтингу; 

 за результатами ХІІ академічного рейтингу «ТОП-200 Україна 2018» 

станом на червень 2018 р. Університет посів 97 місце серед 200 вишів України; 

 у щорічному рейтингу університетів України за показниками Scopus 

2018 р., який у квітні 2018 р. проводила видавнича служба «УРАН» на замовлення 

інтернет-ресурсу «Освіта.ua», на основі наукометричного моніторингу суб’єктів 



 

 
9 

науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse 

Scopus, на підставі якого й складено рейтинг українських закладів вищої освіти, 

Університет посів 145 місце серед 162 закладів вищої освіти; 

 у щорічному консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 

2018 р., у якому було використано найбільш авторитетні серед експертів та 

засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: 

«Топ-200 Україна 2018», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт», кожен з яких мав 

різні критерії оцінювання закладів вищої освіти, станом на липень 2018 р. 

Університет мав 128 місце з 237 українських вишів; 

 за підсумками рейтингів вишів за результатами вступної кампанії 2018 р., 

який вдруге було проведено в грудні 2018 р. Інформаційною системою 

«Вступ.Освіта.Ua», Університет у рейтингу «Найбільший бал ЗНО на контракт» 

посів 137 місце серед 200 закладів вищої освіти; у рейтингу «Найбільший бал 

ЗНО на бюджет» – 128 місце серед 231 закладу вищої освіти; у рейтингу 

«Вступники зараховані на бюджет» – 50 місце серед 232 закладів вищої освіти; у 

рейтингу «Вступники зараховані на контракт» – 103 місце серед 393 закладів 

вищої освіти; 

 за успіхи в науковій діяльності лауреатами І премії Академії наук вищої 

освіти України (АНВО України) в номінації «Монографії»  22 грудня 2018 р. 

стали науковці Університету – академік АНВО України, доктор історичних наук, 

професор Філінюк А.Г. та кандидат історичних наук, доцент Сидорук С.А. за 

монографічне видання «Рекрутська повинність у Правобережній Україні в 1794-

1874 рр.: суспільно-політичний, соціально-становий і демографічний аспекти: 

сучасний дискурс» (Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. 416 с.); у номінації 

«Навчальний посібник» – академік АНВО України, доктор історичних наук, 

професор Копилов С.А. та академік АНВО України, доктор історичних наук, 

професор Завальнюк О.М. – за унікальне документальне видання «Кам’янець-

Подільський державний український університет (1918-1921 рр.) у документах і 

матеріалах» (Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. 848 с.); 
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 лауреатом Хмельницької обласної премії імені Миколи Дарманського в 

галузі освіти і науки 2018 р. в номінації «Кращий науковець» стала професор 

кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, доцент, 

заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації 

освітнього процесу Бахмат Н.В.;  

 на ХІІІ обласному конкурсі НДР у номінації «Гуманітарні НДР» ІІ 

премією було нагороджено доктора історичних наук, доцента Комарніцького О.Б.; 

ІІ премією в номінації «Монографії і підручники» – доктора філологічних наук, 

доцента Рарицького О.А.; ІІІ премією в номінації «Гуманітарні НДР» – доктора 

історичних наук, професора Завальнюка О.М.; 

 лауреатом премії імені П.В. Клименка в галузі архівознавства, історії та 

джерелознавства державного архіву Хмельницької області у листопаді 2018 р. 

став доктор історичних наук, доцент Федьков О.М.; 

 27 грудня 2018 р. здобувачам вищої освіти Університету освітнього 

ступеня «магістр» Тимковій А.О. (природничий факультет) і Тимчук К.О. 

(факультет іноземної філології) розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

27 грудня 2018 р. № 1060-р було призначено академічні стипендії Кабінету 

Міністрів України; 

 у 2018 р. спортсмени Університету загалом вибороли 183 медалі різного 

ґатунку: на всеукраїнських змаганнях – 129 медалей, з яких 53 золоті, 34 срібні та 

42 бронзові; на міжнародних змаганнях (чемпіонати світу та Європи) – 54 медалі, 

з яких 23 золоті, 13 срібні та 18 бронзових. 

У 2018 р. колектив Університету працював над реалізацією завдань, 

визначених Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», директивними 

документами Кабінету Міністрів України в галузі вищої освіти, Ліцензійними 

умовами провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347), Колективним договором між 

адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2020 рр., Статутом 
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Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова 

редакція), Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, 

Стратегічним планом розвитку Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки, планами роботи Університету 

на ІІ семестр 2017-2018 н. р. та на І семестр 2018-2019 н. р., ухвалами конференції 

трудового колективу Університету, вченої ради Університету і ректорату.  

Під час виконання упродовж 2018 р. вищеназваних нормативних документів 

також враховувалися і нормативно-правові зміни, а саме: 

– конкретизація вимог до проведення єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту для здобуття ступеня «магістр» (лист МОН України № 1/9-210 від 06 

квітня 2018 р. «Щодо підготовки до проведення єдиного вступного іспиту 

єдиного фахового вступного випробування для вступу для здобуття ступеня 

магістра в 2018 році» та Постанова Кабінету Міністрів України № 354 від 10 

травня 2018 р. «Перелік спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний 

кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня «магістр») і вимог, які були 

застосовані до окремих спеціальностей Університету під час вступної кампанії 

2018 р.; 

– конкретизація вимог щодо підготовки моніторингової справи для 

підтвердження статусу національного (лист МОН № 1/9-215 від 11 квітня 2018 р.); 

– визначення нових вимог до розробки та реалізації однієї або декількох (їх 

кількість заклад вищої освіти визначає самостійно) освітніх програм та окремих 

спеціалізацій (лист МОН України № 1/9-377 від 05 червня 2018 р.); 

– розроблення МОН України рекомендацій з навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти та рекомендації до 

структури та змісту робочої програми навчальної дисципліни (лист МОН України 

№ 1/9-434 від 09 липня 2018 р.); 

– методичні рекомендації щодо боротьби з академічним плагіатом (лист 

МОН України № 1/11-8681 від 15 серпня 2018 р.); 
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– рекомендації з академічної доброчесності для закладів вищої освіти (лист 

МОН України № 1/9-650 від 23 жовтня 2018 р.) та ін. 

На державному рівні прийнято й ряд інших нормативно-правових 

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

вишів, упровадження освітніх програм та формування навчальних планів, 

затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти, 

функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, розвитку 

студентського самоврядування, відкритості та прозорості діяльності закладів 

вищої освіти, їх фінансової автономії, стипендій здобувачів вищої освіти та ін. 

Для реалізації у 2018 р. запланованих видів робіт і визначених завдань 

колектив Університету постійно напружено працював над: 

– оновленням змісту освіти, системи забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) на 

основі Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в 

Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка та 

успішної співпраці вишу і ринку праці, з урахуванням підвищення затребуваності 

академічних знань молодих фахівців з боку роботодавців та ін.; 

– затвердженням Плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-

педагогічних працівників Університету на 2018 рік (засідання 21 січня 2018 р., 

протокол № 1); 56 освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої 

освіти освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей, набір на які було 

оголошено у 2018 р., а також зі спеціальностей, освітньо-професійна програма 

яких передбачала поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), набір 

на які було оголошено у 2018 р. (засідання 03 березня 2018 р., протокол № 2); 42 

навчальних планів підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» зі 

спеціальностей, набір на які оголошено у 2018 р.; освітньо-професійної програми і 

навчального плану курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і 

керівників закладів освіти (категорії: вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, 

вихователі дошкільних груп); навчальних планів підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії за ліцензованими спеціальностями: 011 
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Освітні/Педагогічні науки, 014 Середня освіта, 016 Спеціальна освіта, 032 Історія 

та археологія, 035 Філологія, 051 Економіка, 052 Політологія, 091 Біологія, 111 

Математика (засідання 29 березня 2018 р., протокол № 3); Порядку визнання в 

Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих 

навчальними закладами інших держав; Порядку визнання в Кам’янець-

Подільському національному університеті імені Івана Огієнка ступенів вищої 

освіти, здобутих в іноземних закладах вищої освіти; Положення про комісію 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з 

визнання документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав; 

Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка права на академічну 

мобільність (засідання 03 березня 2018 р., протокол № 2); 

– вчена рада Університету затвердила «Річний звіт Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка про виконання критеріїв надання 

та підтвердження статусу національного за 2017 рік», який подано до 

МОН України та в електронному вигляді розміщено на офіційному веб-сайті 

Університету; Положення про рейтингове оцінювання діяльності здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

(засідання 26 квітня 2018 р., протокол №4); Положення про дотримання 

академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами 

вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка (засідання 30 травня 2018 р., протокол №5); 

– продовжується робота над оновленням нормативної бази, що регламентує 

діяльність Університету, зокрема: укладено новий Колективний договір між 

адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2020 роки, який 

затверджено в установленому порядку (засідання конференції трудового 

колективу 29 березня 2018 р., протокол № 1); розроблено і затверджено 
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Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка (засідання 26 червня 2018 р., протокол №6); Стратегічний план розвитку 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-

2022 роки; внесено зміни до Статуту Університету (нова редакція), який було 

подано на погодження конференції трудового колективу Університету і 

направлено на затвердження до МОН України (засідання 30 серпня 2018 р., 

протокол №7); 

– проведено аналіз результатів зимової та літньої екзаменаційних сесій 

2017-2018 н. р., атестації студентів у 2018 р. та визначено основні завдання з 

удосконалення організації освітнього процесу й підвищення якості підготовки 

фахівців в Університеті; обговорено підсумки вступної кампанії 2018 р. і завдання 

з планування, організації та забезпечення прийому в 2019 р. (засідання 05 березня 

2018 р., протокол № 2; засідання 27 вересня 2018 р., протокол № 8); 

– затверджено 14 акредитаційних справ з первинної акредитації 

магістерських освітньо-професійних програм спеціальностей Університету: Облік 

і оподаткування зі спеціальності 071 Облік і оподаткування; Підприємництво і 

торгівля зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

Управління персоналом та економіка праці зі спеціальності 073 Менеджмент; 

Управління навчальним закладом зі спеціальності 073 Менеджмент; Політологія зі 

спеціальності 052 Політологія; Музичне мистецтво зі спеціальності 014 Середня 

освіта  (Музичне мистецтво); Образотворче мистецтво зі спеціальності 014 

Середня освіта (Образотворче мистецтво); Дошкільна освіта зі спеціальності 012 

Дошкільна освіта; Початкова освіта зі спеціальності 013 Початкова освіта; 

Географія зі спеціальності 014 Середня освіта (Географія); Фізична реабілітація зі 

спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія; Фізична культура зі спеціальності 

014 Середня освіта (Фізична культура); Охорона праці зі спеціальності 015 

Професійна освіта (Охорона праці); Математика, інформатика зі спеціальності 014 

Середня освіта (Математика), акредитація яких проводилася у грудні 2018 р. та 

ін.; 
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– акредитовано за другим (магістерським) рівнем вищої освіти освітньо-

професійну програму «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» зі 

спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Комп’ютерні 

науки) галузі знань 12 Інформаційні технології (рішення Акредитаційної комісії 

від 20 лютого 2018 р., протокол № 128); успішно акредитовано за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань та спеціальності/напряму 1401 

Сфера обслуговування 6.140101 Готельно-ресторанна справа (рішення 

Акредитаційної комісії від 10 липня 2018 р., протокол № 131) і за рівнем вищої 

освіти «бакалавр» галузі знань та спеціальності/напряму 0403 Системні науки та 

кібернетика 6.040302 Інформатика* (рішення Акредитаційної комісії від 10 липня 

2018 р., протокол № 131); 

– ініційовано зміни в структурі Університету: внаслідок реорганізації 

відбулося утворення двох відділів – міжнародних зв’язків та наукової роботи 

(ухвала вченої ради від 26 червня 2018 р., протокол № 6). Процес перегляду 

структури Університету з метою підвищення ефективності роботи буде 

продовжуватися; 

– для якісної підготовки та організації освітнього процесу у 2018-2019 н. р. 

і своєчасного вирішення проблем кадрового забезпечення було проведено роботу 

з підготовки орієнтованого навчального навантаження (наказ ректора від 30 січня 

2018 р. № 7-ОД) та створення прогнозованих показників контингенту здобувачів 

вищої освіти денної та заочної форм навчання ступенів «бакалавр», «магістр», 

«доктор філософії», «доктор наук» на 2018-2019 н. р. (наказ ректора від 31 травня 

2018 р. № 34-ОД та наказ на часткову його зміну від 03 липня 2018 р. № 45-ОД); 

– проаналізовано відповідність кількості штатних посад науково-

педагогічних працівників кафедр Університету нормативним вимогам чисельності 

студентів на одну штатну посаду;  

– здійснювався пошук оптимальних шляхів поєднання академічних груп у 

потоки для проведення навчальних занять та регулювалися норми часу на види 

робіт науково-педагогічного працівника в умовах зменшення аудиторного 
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навантаження, що через недостатнє фінансування Університету також призводило 

до певних змін у штатному розписі; 

– реалізовано новий підхід та вдосконалено механізм обрання студентами 

навчальних дисциплін циклу вільного вибору студента; 

– здійснювався пошук нових підходів у запровадженні в Університеті 

системи електронного документообігу та інших електронних систем для 

удосконалення освітнього процесу тощо. 

Керуючись законами України, наказами та розпорядженнями Міністерства 

освіти і науки України, іншими нормативно-розпорядчими документами в галузі 

освіти, Статутом Університету (нова редакція), Колективним договором між 

адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2020 роки, ректор у 

межах наданих йому повноважень організовував діяльність Університету щодо: 

 провадження освітньої діяльності відповідно до вимог Закону України 

«Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності, державних стандартів вищої освіти та ін.;  

– проведення вступної кампанії 2018 р. відповідно до нормативних 

документів Міністерства освіти і науки України, Правил прийому до Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2018 р.; 

 виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою 

освітою;  

 створення інфраструктури інноваційної творчої діяльності, що забезпечує 

інтеграцію академічних цінностей під час провадження наукової, науково-

технічної, міжнародної та методичної діяльності учасників освітнього процесу;  

 формування у майбутніх фахівців компетентностей (результатів навчання) 

відповідно до стандартів вищої освіти;  

 розвитку міжнародних зв’язків із закордонними закладами вищої освіти та 

науковими організаціями для провадження міжнародної діяльності з урахуванням 

сучасних освітніх інтеграційних змін;  
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 співпраці зі стейкхолдерами у вивченні ринку праці з метою підготовки 

конкурентноздатних випускників;  

 формування нового рівня інноваційної корпоративної культури і 

внутрішнього конкурентного середовища в Університеті, створення і збереження 

університетських традицій та ін. 

Упродовж 2018 р. ректор відповідно до умов контракту від 30 січня 2013 р. 

№ 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 2018 р. Університет здійснював освітню діяльність з підготовки 

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

рівня «спеціаліст»; перепідготовки фахівців на базі вищої освіти; підготовки 

наукових кадрів вищої кваліфікації; військової підготовки студентів за програмою 

офіцерів запасу; підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників 

закладів освіти за акредитованими напрямами/спеціальностями; підготовки до 

вступу у заклади вищої освіти громадян України.  

Провадження Університетом освітньої діяльності регламентується 

ліцензією Міністерства освіти і науки України, виданою 28 грудня 2016 р., 

сертифікатом про акредитацію за статусом вищого навчального закладу IV рівня 

серії РД-IV № 2323354, виданим 08 січня 2013 р., та сертифікатами про 

акредитацію напрямів підготовки та спеціальностей Університету. 

Таблиця 1 

Перелік спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців  

ступеня вищої освіти «бакалавр»  
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266) 

№ 

з/п 
Шифр Галузь знань Шифр Спеціальність 

1. 01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014  Середня освіта (Українська мова і 

література) 

014  Середня освіта (Мова і література 

(англійська) 
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014  Середня освіта (Мова і література 

(німецька) 

014  Середня освіта (Мова і література 

(польська) 

014  Середня освіта (Історія) 

014  Середня освіта (Математика) 

014  Середня освіта (Біологія) 

014  Середня освіта (Географія) 

014  Середня освіта (Фізика) 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

014  Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) 

014  Середня освіта (Музичне мистецтво) 

015 Професійна освіта (Охорона праці) 

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 Філологія (Українська мова і 

література) 

035  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 

122 Комп’ютерні науки 

10. 22 Охорона здоров’я 227 Фізична реабілітація 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

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 здійснювалася підготовка фахівців  

освітнього ступеня «бакалавр»  

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719) 

№ 

з/п 
Шифр Галузь знань Шифр Напрям підготовки 

1. 0101 Педагогічна освіта 6.010101 Дошкільна освіта 

6.010102 Початкова освіта 
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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* 

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* 

6.030104 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 здійснювалася підготовка фахівців  

освітнього ступеня «магістр» 

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266) 

№ 

з/п 
Шифр Галузь знань Шифр Спеціальність 

1. 01 Освіта/Педагогіка 011 Науки про освіту 

011 Освітні, педагогічні науки 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014 Середня освіта (Українська мова і 

література) 

014 Середня освіта (Мова і література 

(англійська) 

014 Середня освіта (Мова і література 

(німецька) 
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014 Середня освіта (Історія) 

014 Середня освіта (Математика) 

014 Середня освіта (Біологія) 

014 Середня освіта (Географія) 

014 Середня освіта (Фізика) 

014. Середня освіта (Фізична культура) 

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

015 Професійна освіта (Охорона праці) 

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 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 

071 Облік і оподаткування 

073 Менеджмент 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

7. 09 Біологія 091 Біологія 

8. 10 Природничі науки 101 Екологія 

9. 12 Інформаційні 

технології 

122 Комп’ютерні науки 

10. 22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія 

11. 23 Соціальна робота 232 Соціальне забезпечення 

12. 24 Сфера обслуговування 242 Туризм 

 

Таблиця 4 

Перелік спеціальностей, за якими здійснювалася перепідготовка фахівців  

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266) 

№ 

з/п 
Шифр Галузь знань Шифр Спеціальність 

1. 01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014 Середня освіта (Історія) 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

016 Спеціальна освіта 

2. 05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 

 

Таблиця 5 

Перелік спеціальностей, за якими здійснювалася перепідготовка фахівців  

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787) 

№ 

з/п 
Шифр Галузь знань Шифр Спеціальність 

1. 0101 Педагогічна освіта 7.01010201 Початкова освіта 
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2. 0203 Гуманітарні науки 7.02030302 Мова і література (англійська)* 

3. 0301 Соціально-політичні науки 7.03010201 Психологія* 
 

Організація освітньої діяльності в Університеті впродовж звітного періоду 

здійснювалася також відповідно до державних стандартів вищої освіти, освітніх 

(освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм, навчальних та робочих 

навчальних планів підготовки фахівців напрямів/спеціальностей Університету, 

планів роботи Університету й визначалася сучасними тенденціями розвитку 

вищої освіти та пріоритетними завданнями Університету із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

Упродовж 2018 р. ректор Університету здійснив низку організаційних 

заходів, що дозволило визначити стратегічні перспективи діяльності та 

подальшого розвитку вишу, зокрема: 

 проведено роботу з удосконалення процедур і заходів Системи 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті через введення в 

дію Стратегічного плану розвитку Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки; оновлено Положення про 

організацію освітнього процесу в Університеті; затверджено: Положення про 

рейтинг факультетів Університету (протокол № 7 від 30 серпня 2018 р.); 

Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Університету 

права на академічну мобільність (протокол № 3 від 29 березня 2018 р.); 

Концепцію організації та проведення всіх видів практик здобувачів вищої освіти 

на засадах компетентнісного підходу в Університеті, Положення про проведення 

практик здобувачів вищої освіти в Університеті (протокол № 5 від 30 травня 

2018 р.); 

 послідовно здійснювалася робота з виконання Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності та забезпечення належної якості підготовки 

фахівців усіх ліцензованих напрямів/спеціальностей; 

  забезпечувалося формування якісного кадрового і технологічного 

забезпечення підготовки фахівців напрямів підготовки/спеціальностей 

Університету відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності; 



 

 
22 

 проаналізовано проміжні результати дотримання Університетом критеріїв 

для підтвердження статусу «національний», затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 912, та подано на затвердження до 

МОН України «Річний звіт Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу 

національного за 2017 рік» (протокол № 4 від 26 квітня 2018 р.); 

 оновлено освітні (освітньо-професійні, освітньо-наукові) програми 

підготовки фахівців; 

 розроблено та введено в дію нові навчальні плани підготовки фахівців 

освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр»; 

 удосконалено процедуру вільного вибору студентами навчальних 

дисциплін в обсязі, що становить не менш 25% загальної кількості кредитів 

ЄКТС, передбачених для відповідного рівня освіти, через оновлення Положення 

про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін студентами 

Університету (протокол № 9 від 25 жовтня 2018 р.) і затвердження вченою радою 

Переліку навчальних дисциплін вільного вибору студентів Університету на 2019-

2020 навчальний рік (протокол № 10 від 29 листопада 2018 р.) та ін. 

Освітні програми в Університеті спрямовані на здобуття особами, що 

навчаються, ступеня вищої освіти, який відповідає вимогам 7-10 рівнів 

Національної рамки кваліфікацій: 

– за ступенем вищої освіти «бакалавр» – за 37 спеціальностями 12 галузей 

знань (Перелік 2015 р.); 28 напрямами підготовки 12 галузей знань (Перелік 

2006 р.);  

– за ступенем вищої освіти «магістр» – за 37 спеціальностями 12 галузей 

знань (Перелік 2015 р.);  

– за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (перепідготовка фахівців) 

– за 6 спеціальностями 2 галузей знань (Перелік 2015 р.); 

– за ступенями вищої освіти «доктор філософії» і «доктор наук» – за 10 

спеціальностями 5 галузей знань. 



 

 
23 

Загалом за всіма напрямами підготовки/спеціальностями вищу освіту в 

Університеті станом на 01 жовтня 2018 р. здобувало 5499 осіб, а також 229 осіб 

проходили перепідготовку фахівців на базі вищої освіти за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (див. таблицю 6). 

Таблиця 6  

Інформація про чисельність студентів Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка  

(станом на 01 жовтня 2018 р.) 
№ 

з/п Форма навчання 

Контингент студентів 

за рахунок коштів 

державного бюджету 

за рахунок коштів фізичних 

або юридичних осіб 

Всього 

1. Денна 2362 940 3302 
2. Заочна 499 1698 2197 

Разом:  2861 2638 5499 

(протягом 2018 р.) 

1. Перепідготовка 

фахівців на базі 

вищої освіти 

- 299 299 

Разом: - 299 299 

 

У 2018 р. освітній процес в Університеті забезпечувало 9 факультетів: 

історичний, української філології та журналістики, іноземної філології, фізико-

математичний, економічний, педагогічний, природничий, фізичної культури, 

корекційної та соціальної педагогіки і психології; 40 кафедр (див. таблицю 7). 

Таблиця 7 

Інформація про факультети та кафедри  

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2018 р. 
№ 

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 

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 теорії та методик дошкільної освіти 

14. Кафедра теорії та методик початкової освіти 

15. Кафедра образотворчого і декоративно-прикладного 

мистецтва та реставрації творів мистецтва 

16. Кафедра музичного мистецтва 

17. Кафедра педагогіки та управління навчальним закладом 

18. Природничий  Кафедра біології та методики її викладання 
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19. Кафедра географії та методики її викладання  

20. Кафедра екології 

21. Кафедра військової підготовки  

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 функціонували 2 навчально-науково-виробничі та 

2 навчально-науково-методичні комплекси, у межах яких, зокрема, здійснювалася 

підготовка фахівців на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст». 

У 2018 р. постійним предметом обговорення на засіданнях вченої ради 

Університету були питання удосконалення системи забезпечення Університетом 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти через запровадження 

необхідних принципів і процедур, удосконалення процесів планування 

навчального навантаження за допомогою визначення його прогнозованих 

показників і використання АСК «ВНЗ», постійний моніторинг діяльності кафедр 

Університету щодо формування інтегральних, загальних і спеціальних (фахових) 

компетентностей у здобувачів вищої освіти та ін., зокрема: 

– «Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 н. р. та 

основні завдання з удосконалення організації освітнього процесу й підвищення 

якості підготовки фахівців в університеті»; «Обговорення та затвердження 

освітніх програм підготовки фахівців спеціальностей університету»; «Діяльність 



 

 
25 

кафедри педагогіки та управління навчальним закладом з формування 

інтегральних, загальних і спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у 

здобувачів вищої освіти» (протокол № 2 від 05 березня 2018 р.); 

– «Обговорення та затвердження нових навчальних планів і змін до чинних 

навчальних планів підготовки фахівців напрямів/спеціальностей університету»; 

«Діяльність кафедри екології з формування інтегральних, загальних і спеціальних 

(фахових, предметних) компетентностей у здобувачів вищої освіти» (протокол 

№ 3 від 29 березня 2018 р.);  

– «Стан навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої 

діяльності кафедр факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології з 

підготовки фахівців ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» та шляхи його 

покращення»; «Діяльність кафедри фізики з формування інтегральних, загальних і 

спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у здобувачів вищої освіти» 

протокол № 4 від 26 квітня 2018 р.);  

– «Діяльність кафедри філософських дисциплін з формування інтегральних, 

загальних і спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у здобувачів 

вищої освіти»; «Реорганізація відділу наукової роботи і міжнародних зв’язків та 

створення на його базі відділу наукової роботи та відділу міжнародних зв’язків»; 

«Затвердження кандидатур студентів на призначення іменних, академічних 

стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України»; «Затвердження змін до Правил прийому до Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка в 2018 році»; «Затвердження 

Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка в 2018 році (зі змінами)» (протокол № 6 від 26 червня 2018 р.); 

– «Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії 2017-2018 н. р., атестації 

студентів у 2018 р. та основні завдання з удосконалення організації освітнього 

процесу й підвищення якості підготовки фахівців в університеті»; «Підсумки 

вступної кампанії 2018 року і завдання з планування, організації та забезпечення 

прийому в 2019 році»; «Результати роботи кафедри образотворчого і 

декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва за 2011-2018 
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роки та перспективи її розвитку» (протокол № 8 від 27 вересня 2018 р.); 

– «Результати роботи кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти 

за 2011-2018 роки та перспективи її розвитку» (протокол № 9 від 25 жовтня 

2018 р.);  

– «Аналіз кадрового і технологічного забезпечення підготовки фахівців 

напрямів/спеціальностей Університету на відповідність вимогам Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347» (протокол № 10 від 29 листопада 

2018 р.);  

– «Якість освітньо-професійних програм зі спеціальностей університету, 

набір на 1 курс з яких здійснено в 2018 р., та стан їх розміщення на веб-сайті 

Університету відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 

березня 2018 р. № 253 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 30 жовтня 2017 р. № 1432» (протокол № 11 від 27 грудня 2018 р.) та ін.  

Рішення вченої ради Університету вводилися в дію наказами ректора. 

Поточні питання освітньої діяльності Університету обговорювалися на 

засіданнях ректорату, зокрема:  

– «Стан підготовки до акредитації напряму підготовки 6.040104 Географія* 

галузі знань 0401 Природничі науки»; «Досвід впровадження електронного 

журналу обліку роботи академічної групи студентів в освітній процес 

економічного факультету та факультету фізичної культури» (протокол № 5 від 10 

травня 2018 р.); 

  «Моніторинг наявності та якості комплексів навчально-методичного 

забезпечення дисциплін навчальних планів підготовки фахівців на економічному 

факультеті, затверджених у 2018 році» (протокол № 8 від 11 жовтня 2018 р.); 

  «Діяльність бібліотеки з інформаційної підтримки освітнього процесу та 

наукової діяльності в університеті, в тому числі з використанням сучасних 

програмних продуктів» (протокол № 9 від 08 листопада 2018 р.) та ін. 
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Упродовж 2018 р. ректор особливу увагу звертав на оновлення нормативних 

документів, що регламентують організацію освітнього процесу в Університеті, 

зокрема, наказами ректора від 05 березня 2018 р. № 2, 27 квітня 2018 р. № 26-ОД, 

07 червня 2018 р. № 36-ОД, 29 червня 2018 р. № 41-ОД, 26 жовтня 2018 р. № 96-

ОД, 15 листопада 2018 р. № 103-ОД та ін. введено в дію: 

– Положення про комісію Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка з визнання документів про освіту, виданих 

навчальними закладами інших держав;  

– Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університеті 

імені Івана Огієнка документів про середню, середню професійну, професійну 

освіту, виданих навчальними закладами інших держав; 

– Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університеті 

імені Івана Огієнка ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних закладах вищої 

освіти; 

– Положення про рейтингове оцінювання діяльності здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

– Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка права на 

академічну мобільність; 

– Положення про дотримання академічної доброчесності науково-

педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

–  Положення про академічні стипендії імені державних діячів першого 

українського уряду в Кам’янець-Подільському національному університеті імені 

Івана Огієнка; 

– Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів 

про вищу освіту та академічних довідок у Кам’янець-Подільському 

національному університеті імені Івана Огієнка; 

– Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін 
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студентами в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана 

Огієнка;  

– Положення про відділ наукової роботи Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка; 

– Положення про відділ міжнародних зв’язків Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка; 

– Положення про навчально-наукову лабораторію педагогіки і психології 

вищої школи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка; 

– Положення про навчально-наукову лабораторію психології здоров’я 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та ін. 

Протягом звітного періоду проектні групи, створені на факультетах 

Університету, здійснили роботу з підготовки проектів освітньо-професійних 

програм і навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти за першим 

«бакалаврським» рівнем ступеня вищої освіти «бакалавр» згідно з вимогами і 

зразком освітньо-професійної програми, розміщеного в додатку до листа 

Міністерства освіти і науки України №1/9-239 від 28 квітня 2017 р., на основі 

листа Міністерства освіти і науки України №1/9-377 від 05 червня 2018 р. «Щодо 

надання роз’яснень стосовно освітніх програм», згідно з наказом ректора від 28 

грудня 2017 р. № 98-ОД «Про розробку освітньо-професійних програм і 

навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» та 

«Інструкції з розробки навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти у 

Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2018-

2019 н. р.». 

Нові освітньо-професійні програми і навчальні плани підготовки фахівців 

було затверджено на засіданнях вченої ради (протоколи № 2 від 05 березня 

2018 р. і № 3 від 29 березня 2018 р.) і введено в дію наказом ректора від 04 травня 

2018 р. №27-ОД «Про введення в дію освітньо-професійних програм, навчальних 

планів підготовки здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «бакалавр», 

«магістр» 2018 р. вступу, додаткових спеціальностей (предметних 
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спеціальностей) і спеціалізацій та змін до чинних навчальних планів». Відповідно 

до укладених навчальних планів підготовки фахівців розроблено робочі навчальні 

плани на 2018-2019 н. р., які було затверджено в установленому порядку.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 березня 

2018 р. № 253 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 30 жовтня 2017 р. № 1432» освітні програми, що реалізуються в Університеті, 

розміщено на його офіційному веб-сайті. 

Питання стану забезпечення якості освітнього процесу були предметом 

обговорення вченої ради Університету, яка розглядала їх на засіданнях упродовж 

2018 р., зокрема: «Результати ректорського контролю рівня залишкових знань 

студентів з навчальних дисциплін навчальних планів підготовки фахівців 

напрямів/спеціальностей університету» (протокол № 3 від 29 березня 2018 р.); 

«Затвердження Положення про рейтингове оцінювання діяльності здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» 

(протокол № 4 від 26 квітня 2018 р.); «Затвердження Положення про рейтингове 

оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка»; (протокол №6 від 

26 червня 2018 р.); «Рейтинг факультетів університету за підсумками роботи у 

2017-2018 навчальному році та завдання щодо удосконалення їх діяльності» 

(протокол № 9 від 25 жовтня 2018 р.); «Стан впровадження внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти в університеті та результати ректорського 

контролю рівня залишкових знань студентів з дисциплін навчальних планів 

підготовки фахівців напрямів та спеціальностей університету» (протокол № 10 від 

29 листопада 2018 р.); «Стан дотримання академічної доброчесності науково-

педагогічними працівниками та здобувачами історичного факультету» (протокол 

№ 11 від 27 грудня 2018 р.) та ін. 

Питання щодо розробки, систематичного моніторингу і перегляду освітньо-

професійних програм, внесення змін до навчальних планів підготовки фахівців 

повсякчас були під контролем ректора та обговорювалися на засіданнях науково-
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методичної ради і вченої ради, ректорату, науково-методичних і вчених рад 

факультетів Університету. 

Належна увага у 2018 р. приділялася навчанню іноземних мов на виконання 

вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347). У структурі 

Університету успішно функціонував Лінгвістичний центр. Свідченням цього є 

позитивна динаміка кількості слухачів курсів, що відображає зростання вагомості 

знання іноземної мови та використання її в освітньому процесі, науковій 

діяльності викладачів. Так, за три роки (2016-2018 рр.) в Лінгвістичному центрі 

навчалось 297 осіб, зокрема 60 викладачів Університету (у 2018 р. – 50 осіб, з них 

10 викладачів Університету). 

Упродовж 2018 р. ректор забезпечував контроль навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу, зокрема якості навчально-методичних 

комплексів навчальних дисциплін, які науково-педагогічні працівники кафедр 

створювали відповідно до «Рекомендацій щодо структури і змісту комплексу 

навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни у Кам’янець-

Подільському національному університеті імені Івана Огієнка», затверджених на 

засіданні вченої ради 23 червня 2016 р., протокол № 7, і введеними в дію наказом 

ректора 01 вересня 2016 р. № 35-ОД. Питання удосконалення навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін в Університеті, нових вимог до 

структури робочої програми навчальної дисципліни обговорювалися на 

засіданнях вченої ради, ректорату, науково-методичної ради Університету і 

науково-методичних рад факультетів, кафедр згідно з вимогами Міністерства 

освіти і науки України, які були визначені листом № 1/9 -434 від 09 липня 2018 р. 

«Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення». У 2019 р. в 

Університеті планується проведення роботи з оновлення і введення в дію нових 

рекомендацій. Науково-педагогічні працівники кафедр постійно працюють над 

розміщенням змісту комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни на офіційному веб-сайті Університету в модульному об’єктно-



 

 
31 

орієнтованому динамічному навчальному середовищі (MOODLE). 

Упродовж звітного періоду під керівництвом ректора навчально-

методичний центр забезпечення якості освіти здійснював перевірку наявності та 

якості навчально-методичних матеріалів на кафедрах Університету, зокрема: на 

факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології, на економічному, 

природничому, педагогічному, фізико-математичному факультетах. На засіданні 

вченої ради Університету 26 квітня 2018 р. (протокол № 4) предметом 

обговорення було питання «Стан навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення освітньої діяльності кафедр факультету корекційної та соціальної 

педагогіки і психології з підготовки фахівців ступенів вищої освіти «бакалавр» і 

«магістр» та шляхи його покращення»; засідання 30 серпня 2018 р., протокол № 7 

– «Затвердження Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-

Подільському національному університеті імені Івана Огієнка» та ін. 

Упродовж звітного періоду конкурсна комісія Університету під час своєї 

роботи здійснювала перевірку комплексів навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін науково-педагогічних працівників, які брали участь у 

конкурсному відборі на заміщення вакантних посад. 

У 2018 р. низку важливих питань організації та навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу в Університеті було обговорено на засіданнях 

вченої ради: «Аналіз можливостей університету ліцензувати в 2018 році 

підготовку фахівців освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 241 Готельно-

ресторанна справа галузі знань 24 Сфера обслуговування відповідно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187»; 

«Обговорення та затвердження освітніх програм підготовки фахівців 

спеціальностей університету» (22 лютого 2018 р., протокол № 2); «Обговорення 

та затвердження нових навчальних планів та змін до чинних навчальних планів 

підготовки фахівців напрямів/спеціальностей університету» (29 березня 2018 р., 

протокол № 3); «Затвердження акредитаційних справ напряму підготовки 

6.140101 Готельно-ресторанна справа галузі знань 1401 Сфера обслуговування і 
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напряму підготовки 6.040302 Інформатика*» (30 травня 2018 р., протокол № 5); 

«Обговорення та затвердження змін до чинних навчальних планів  підготовки 

фахівців спеціальностей університету» (30 серпня 2018 р., протокол № 7); 

«Затвердження акредитаційних справ з первинної акредитації магістерських 

освітньо-професійних програм спеціальностей університету» (29 листопада 

2018 р., протокол № 10) та ін. 

На засіданнях ректорату також було обговорено низку питань навчально-

методичного спрямування, зокрема: «Стан підготовки до акредитації напряму 

підготовки 6.040104 Географія* галузі знань 0401 Природничі науки (10 травня 

2018 р., протокол № 5); «Моніторинг наявності та якості комплексів навчально-

методичного забезпечення дисциплін навчальних планів підготовки фахівців на 

економічному факультеті, затверджених у 2018 році» (11 жовтня 2018 р., 

протокол № 7) та ін. 

Окрема увага ректора була приділена питанням кадрового і технологічного 

забезпечення підготовки фахівців напрямів/спеціальностей Університету, зокрема 

на засіданні вченої ради Університету 29 листопада 2018 р. (протокол № 10) було 

обговорено питання «Аналіз кадрового і технологічного забезпечення підготовки 

фахівців напрямів/спеціальностей Університету на відповідність вимогам 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347)». 

Велике значення в Університеті надається індивідуалізації освітнього 

процесу та посиленню ролі самостійної роботи студентів. Зважаючи на 

впровадження нових навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей 

Університету, під керівництвом ректора здійснено комплекс заходів з 

оновлення/удосконалення навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін, підготовки методичних рекомендацій щодо виконання завдань 

самостійної роботи, формулювання чітких критеріїв її оцінювання, розроблення 

засобів діагностики, що забезпечуватимуть самоконтроль з боку студента. Для 

належного навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів 
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кафедри Університету продовжували активну діяльність з наповнення модульного 

об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (MOODLE), у 

якому студенти мають можливість користуватися навчально-методичними 

матеріалами, що там розміщені, здійснювати самоконтроль навчальних досягнень 

та ін. 

У 2018 р. проводилася робота з удосконалення процесу реалізації права 

здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін, зокрема було оновлено 

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін 

студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка (затверджено вченою радою Університету 25 жовтня 2018 р., протокол 

№ 9; введено в дію наказом ректора 26 жовтня 2018 р. № 96-ОД), де було змінено 

терміни його проведення та удосконалено процедуру вибору. Здійснюються 

заходи з розроблення електронної реєстрації здобувачів вищої освіти на вибір 

навчальних дисциплін в Університеті. 

У звітному періоді ректор повсякчас контролював стан видання науково-

педагогічними працівниками навчальної та навчально-методичної літератури. У 

2018 р. вчена рада Університету рекомендувала до друку 73 рукописи навчальної 

літератури, зокрема: 1 підручник («Культурологія», автори Абрамович С. Д., 

Чічкарьова М. Ю); 18 навчальних посібників; 43 навчально-методичні посібники; 

5 методичних рекомендацій; 6 найменувань інших видів навчальних видань. Для 

здійснення моніторингу видавничої діяльності науково-педагогічних працівників 

кафедр у 2018 р., а також покращення технологічного забезпечення освітнього 

процесу ректор видав розпорядження від 17 грудня 2018 р. № 97 «Про навчальні 

видання». 

У 2018 р. ректор забезпечував здійснення комплексу заходів, спрямованих 

на активізацію творчого потенціалу професорсько-викладацького складу, 

підвищення професійної майстерності, поширення педагогічного досвіду і 

підтримки молодих науково-педагогічних працівників. Так, у 2018 р. відповідно 

до планів роботи Університету за звітний період і на основі Положення про 

конкурс «Молодий викладач року» було проведено університетський конкурс, у 



 

 
34 

якому взяли участь кращі молоді викладачі кафедр факультетів, кандидатури яких 

рекомендували факультетські комісії. За рішенням університетської комісії з 

підбиття підсумків конкурсу (розпорядження ректора 27 квітня 2018 р. № 33 «Про 

підбиття підсумків конкурсу «Молодий викладач року») переможцем конкурсу 

2018 р. було визнано Мєлєкєсцеву Н.В., кандидата філологічних наук, старшого 

викладача кафедри теорії та методик початкової освіти. 

Упродовж звітного року ректор забезпечував здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на вдосконалення якості практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти Університету. З урахуванням концептуальних засад нормативних 

документів у галузі вищої освіти розроблено і затверджено на засіданні вченої 

ради Університету Концепцію організації та проведення всіх видів практик 

здобувачів вищої освіти на засадах компетентнісного підходу в Кам’янець-

Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, яка стала 

фундаментом плідної співпраці усіх учасників процесу організації та проведення 

практик, і Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти в 

Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

(протокол № 5 від 30 травня 2018 р.).  

У 2018 р. було продовжено роботу над оновленням інших нормативних 

документів, що регламентують питання організації та проведення практик 

здобувачів вищої освіти на засадах компетентнісного підходу, вимогах до якості, 

структури та змісту її навчально-методичного наповнення, забезпечення 

поетапності розвитку професійних компетентностей, визначених в освітньо-

професійних програмах спеціальностей, впровадження системи діагностики 

професійної компетентності студента, контролю, самодіагностики в контексті 

кредитно-трансферної системи організації навчання, на зміцненні психолого-

педагогічної та методичної складової підготовки випускників напрямів 

підготовки/спеціальностей галузей знань, провадження з яких відбувається в 

Університеті. 
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Питання практичної підготовки здобувачів вищої освіти Університету 

повсякчас були в полі зору кафедр Університету, вчених рад факультетів, 

ректорату та вченої ради Університету: 

1. На засіданнях вченої ради Університету розглядали питання: 

 «Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії 2017-2018 н. р., атестації 

студентів у 2018 р. та основні завдання з удосконалення організації освітнього 

процесу й підвищення якості підготовки фахівців в університеті» (протокол № 8 

від 27 вересня 2018 р.); 

 «Затвердження Концепції організації та проведення всіх видів практик 

здобувачів вищої освіти на засадах компетентнісного підходу в Кам’янець-

Подільському національному університеті імені Івана Огієнка», «Положення про 

проведення практик здобувачів вищої освіти в Кам’янець-Подільському 

національному університеті імені Івана Огієнка» (протокол № 5 від 30 травня 

2018 р.) та ін. 

2. На засіданнях ректорату обговорювали питання: 

 «Стан ведення обліково-звітної документації заочним відділом, 

деканатами факультетів та кафедрами університету щодо організації освітнього 

процесу на заочній формі навчання та заходи з його поліпшення» (протокол № 1 

від 11 січня 2018 р.); 

 «Виконання ухвали ректорату університету з питання «Стан охорони 

праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в університеті та заходи щодо 

покращення відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну 

безпеку», 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. № 563 (протокол 

№ 9 від 02 листопада 2017 р.)» (протокол № 7 від 13 вересня 2018 р.) та ін. 

Ректор упродовж 2018 р. систематично здійснював моніторинг якості 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти, забезпечуючи адміністративний 

контроль виконання навчального навантаження керівниками практики від кафедр 

Університету, перевірку стану навчально-методичного забезпечення та підбиття 
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підсумків практик, підбору відповідних баз практик та укладання з ними 

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

практики. 

Загалом у 2017-2018 н. р. в Університеті проведено 290 виробничих і 

навчальних практик на денній та заочній формах навчання. Практична підготовка 

студентів здійснювалася шляхом проходження практики на підприємствах, в 

установах та організаціях згідно з договорами, яких у 2018 р. було укладено 2382.  

Базами практик були: заклади вищої освіти України, заклади загальної 

середньої освіти (державні, приватні, гімназії, школи-інтернати, колегіуми), 

структурні підрозділи Університету, коледжі, заклади дошкільної освіти, заклади 

соціальної сфери, заклади та служби соціальної допомоги та підтримки дитини, 

заклади позашкільної освіти, центри реабілітації, заклади відпочинку та 

оздоровлення дітей, підприємства станції юних техніків, еколого-натуралістичні 

центри та ін., що мають необхідну навчально-методичну та матеріально-технічну 

базу й кваліфіковані педагогічні кадри. Серед баз практик також були різні 

наукові та науково-дослідні установи, організації: Національний природний парк 

«Подільські Товтри», Карпатський національний природний парк, Національний 

природний парк «Синевир», Шацький Національний природний парк, 

Національний природний парк «Мале Полісся», Національний природний парк 

«Дунайські плавні», Чорноморський біосферний заповідник, природний 

заповідник «Медобори», Кам’янець-Подільський МЕНЦУМ, Інститут охорони 

ґрунтів України, Рівненський природний заповідник, Національний природний 

парк «Мале Полісся», Кам’янець-Подільська метеорологічна станція, Кам’янець-

Подільський районний архів, Кам’янець-Подільський музей-заповідник, НІАЗ 

«Кам’янець»; ПАТ «Агрохолдинг Авангард», птахокомбінат «Авіс», ТДВ 

«Кам’янець-Подільський електромеханічний завод», ТОВ «Кам’янець-

Подільський комбінат будівельних матеріалів», Кам’янець-Подільське колективне 

швейне підприємство, Кам’янець-Подільське ПАТ «Гіпсовик», ДП «Савсервіс 

Карпати» (Кам’янець-Подільська філія), Кам’янець-Подільське комунальне 
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підприємство «Комунсервіс», ПАТ «Подільський цемент», ТОВ «Преттель-

Кабель-Україна», ОТВ «Поділля Агрогруп» та ін. 

За підтримки ректора було укладено договір із ТзОВ Каліпсо ТУР ЮА «Про 

співробітництво з питань стажування студентів» від 09 лютого 2018 р., внаслідок 

чого студенти 3 курсу економічного факультету напряму підготовки 6.140103 

Туризм і 6.140101 Готельно-ресторанна справа проходили виробничо-

технологічну практику та виробничу практику в закладах готельного 

господарства у Турецькій Республіці. У грудні 2018 р. ректор Університету уклав 

договір про співпрацю з організації та проведення практик здобувачів вищої 

освіти спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація за освітньою програмою «Реставрація творів мистецтва» з ТОВ Горек 

Рестауро (м. Варшава, Республіка Польща). 

До керівництва практиками студентів залучались провідні науково-

педагогічні працівники Університету, якісний склад яких у 2018 н. р. – 75% (6% – 

доктори наук, 69% – кандидати наук, доценти). 

Підсумки навчальних та виробничих практик студентів денної і заочної 

форм навчання засвідчують належний рівень їх практичної підготовки, зокрема 

абсолютний показник успішності студентів денної та заочної форм навчання 

загалом склав 97% (15 студентів отримали оцінку «не зараховано», з них 5 

відраховано за неуспішність, 6 студентів направлено на повторне проходження 

практики, 4 студенти оформили академічну відпустку), якісний показник – 90%. 

Зважаючи на роль і значення практичної підготовки фахівців у процесі 

формування професійних компетентностей, ректор неодноразово наголошував 

деканам факультетів і завідувачам кафедр на пріоритетності таких завдань, як: 

узгодження системи формування (інтегральних, загальних і спеціальних 

(фахових, предметних) компетентностей виробничих і навчальних практик згідно 

зі стандартами вищої освіти; активізація роботи щодо комплексного формування 

компетентностей майбутнього фахівця на основі використання теоретико-

методичних знань у процесі виконання професійної діяльності; зміцнення зв’язків 

із стейкхолдерами, керівниками підприємств, організацій, установ відповідного 
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профілю шляхом залучення їх до розробки програм практик; дотримання техніки 

безпеки та охорони праці на виробництві на час практики; дотримання 

студентами виконавської дисципліни; підвищення якості навчально-методичного 

й організаційного забезпечення, удосконалення нормативно-методичної бази 

практики в Університеті, укладання договорів із закордонними базами практики 

та ін.  

Ключовим завданням Університету є забезпечення якості освітнього 

процесу та якості вищої освіти. Упродовж звітного періоду ректор неодноразово 

ініціював моніторинг та колегіальне обговорення якості підготовки фахівців. На 

засіданнях вченої ради Університету обговорювалися, зокрема, такі питання: 

 «Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 навчального 

року та основні завдання з удосконалення організації освітнього процесу й 

підвищення якості підготовки фахівців в університеті» (протокол № 2 від 05 

березня 2018 р.); 

 «Результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з 

навчальних дисциплін навчальних планів підготовки фахівців 

напрямів/спеціальностей університету» (протокол № 3 від 29 березня 2018 р.; 

протокол № 4 від 26 квітня 2018 р.);  

 «Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії 2017-2018 н. р., атестації 

студентів у 2018 р. та основні завдання з удосконалення організації освітнього 

процесу й підвищення якості підготовки фахівців в університеті» (протокол № 8 

від 27 вересня 2018 р.); 

 «Стан впровадження внутрішньої системи забезпечення якості вищої 

освіти в університеті та результати ректорського контролю рівня залишкових 

знань студентів з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів та 

спеціальностей університету» (протокол № 10 від 29 листопада 2018 р.); 

 «Якість освітньо-професійних програм зі спеціальностей університету, 

набір на 1 курс з яких було здійснено у 2018 році та стан їх розміщення на веб-

сайті університету відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

30 жовтня 2017 р. № 1432» (протокол № 11 від 27 грудня 2018 р.) та ін. 
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Питання якості підготовки фахівців систематично були предметом 

обговорення на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів, ректорату.  

Аналіз успішності студентів очної (денної) та заочної форм навчання за 

результатами літньої екзаменаційної сесії засвідчує її відповідність державним 

вимогам, зокрема якісний показник успішності студентів Університету очної 

(денної) форми навчання  51%, абсолютний  100%, заочної форми навчання – 

якісний показник – 62%, абсолютний показник – 92%. 

Дієвим інструментом контролю якості підготовки фахівців в Університеті є 

проведення ректорських контрольних робіт з навчальних дисциплін. Цей вид 

роботи регламентується Положенням про ректорський контроль навчальних 

досягнень студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка, затвердженого на засіданні вченої ради 30 травня 2018 р., протокол 

№ 5. На виконання Плану роботи Університету на ІІ семестр 2017-2018 н. р., 

наказу ректора №9-ОД від 07 лютого 2018 р. було проведено ректорські 

контрольні роботи для студентів 40 академічних груп (619 студентів) 1-4 курсів 

ступеня вищої освіти «бакалавр» та 1 курсу ступеня вищої освіти «магістр» із 35 

навчальних дисциплін. Отримані результати – 76% проведених робіт виявили 

достатній рівень залишкових знань студентів.  

Також на виконання Плану роботи Університету на І семестр 2018-

2019 н. р., наказу ректора №88-ОД від 12 жовтня 2018 р. було створено комісію та 

проведено ректорські контрольні роботи для визначення рівня залишкових знань 

студентів. Контрольні роботи виконували студенти 36 академічних груп (558 

студентів) 2-4 курсів освітнього рівня бакалавр із 32 навчальних дисциплін. На 

факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології, факультеті 

української філології та журналістики та історичному факультеті якісний 

показник залишкових знань студентів з усіх визначених контрольних робіт склав 

50% і більше, що відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 

2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 

2018 р. № 347). Ректорські контрольні роботи було проведено в письмовій чи в 
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тестовій формі на базі системи модульного об’єктно-орієнтованого динамічного 

навчального середовища (МООDLЕ). 

За ініціативи ректора навчально-методичний центр забезпечення якості 

освіти спільно з центром соціально-політичних досліджень Університету з 

30 травня по 07 червня 2018 р. проводив анкетування студентів щодо оцінювання 

якості освітньої діяльності студентів та науково-педагогічних працівників. 

Анкетування здійснювалось за допомогою «Анкети для студентів-

першокурсників», розміщеної на офіційному веб-сайті Університету, і охопило 

208 здобувачів вищої освіти різних факультетів. Результати виявили, що 

враження про Університет у більшості опитаних позитивні: 40% оцінюють його 

як престижний виш із незначними зауваженнями, 25% вважають хорошим, 25% 

оцінюють його як посередній, але відповідний їхнім очікуванням, 10% оцінюють 

умови навчання та Університет як такі, що їх не задовольняють. 1 студент вважає 

умови жахливі і він уже шукає інше місце навчання. 

Наводимо результати анкетування щодо якості організації освітнього 

процесу в Університеті: 

– критерії розподілу оцінок є зрозумілими і повідомляються – 93%; 

– критерії модульної контрольної роботи зрозумілі та вчасно доводяться до 

відома – 90%; 

– із результатами модульної контрольної роботи ознайомлюють вчасно – 

85%; 

– задоволеність від форм опитувань на семінарських/практичних заняттях – 

85%; 

– інноваційні прийоми на заняттях – 70%; 

– відомі графіки консультацій викладачів – 85%; 

– відомо про порядок відпрацювань пропущених/незадовільних занять – 

90%; 

– щотижневі консультації – 72%; 

– викладачі сприяють у відпрацюваннях пропусків/незадовільних оцінок – 

82%; 
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– належна перевірка викладачами самостійної роботи – 90%; 

– зволікання викладачів з оцінюванням основних форм досягнень – 27%; 

– інформованість студентів про протиправність наслідків корупційних 

діянь – 75%. 

Однією зі складових освітнього процесу є атестація здобувачів вищої освіти, 

яка здійснюється для встановлення відповідності засвоєних ними знань, умінь, 

сформованих компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. Організація та 

проведення атестації здобувачів вищої освіти в Університеті здійснювалася 

відповідно до Положення про порядок створення та організацію роботи 

екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університеті 

імені Івана Огієнка, затвердженого вченою радою (протокол № 10 від 21 вересня 

2017 р.) та введеного в дію наказом ректора від 26 вересня 2017 р. № 74-ОД. У 

звітному періоді для встановлення відповідності підготовки фахівців вимогам 

освітньо-професійних програм і присвоєння кваліфікації за ступенями вищої 

освіти «бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» в 

Університеті працювало 89 екзаменаційних комісій згідно із затвердженими 

графіками та розкладами їх роботи. Роботу екзаменаційних комісій очолили 

провідні фахівці Університету. Крім того, у роботі комісій брали участь декани 

факультетів, їх заступники, завідувачі кафедр. Для підвищення рівня якості та 

об’єктивності проведення атестації випускників Університету 2018 р. до складу 

екзаменаційних комісій були запрошені провідні фахівці із закладів вищої освіти 

України. 

Персональний склад екзаменаційних комісій було затверджено наказами 

ректора від 21 вересня 2017 р. № 175-АГП «Про затвердження Списку голів 

екзаменаційних комісій університету на 2017-2018 навчальний рік» та наказом від 

26 жовтня 2017 р. № 206-АГП «Про склад екзаменаційних комісій на 2017-2018 

навчальний рік». Роботу екзаменаційних комісій очолили провідні фахівці з числа 

докторів наук, професорів як Університету, так і закладів вищої освіти України. 

Наприклад: членом екзаменаційної комісії з галузі знань 0301 Соціально-

політичні науки, напрям підготовки: 6.030102 Психологія* на ступені вищої 
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освіти «бакалавр» була Ващенко І.В., професор кафедри загальної психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 

психологічних наук, професор (12-13 червня 2018 р., 26-27 червня 2018 р.); 

головою екзаменаційної комісії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

спеціальності 052 Політологія за освітньою програмою Політологія на ступені 

вищої освіти «магістр» був Марчук В.В., завідувач кафедри політичних інститутів 

і процесів факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника (26-27 лютого 2018 р.).  

У 2018-2019 н. р. зросла кількість осіб від закладів вищої освіти України, 

запрошених очолити екзаменаційні комісії на ступені вищої освіти «магістр», 

зокрема: з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта 

(Історія) за освітньою програмою Історія – Лисенко О.Є., завідувач відділу історії 

України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України 

(26-27 грудня 2018 р.); з галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 032 

Історія та археологія за освітньою програмою Архівознавство – Байдич С.В., 

директор Державного архіву Хмельницької області (27 грудня 2018 р.); з галузі 

знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 052 Політологія за 

освітньою програмою Політологія – Неліпа Д.В., завідувач кафедри державного 

управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка (26-27 

грудня 2018 р.); з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014 Середня 

освіта (Біологія) за освітньою програмою Біологія; 014 Середня освіта (Біологія) 

за освітньою програмою Біологія (за умовами перехресного вступу); з галузі знань 

09 Біологія спеціальності 091 Біологія за освітньою програмою Біологія –

Супрович Т.М., завідувач кафедри мікробіології, фармакології та гігієни тварин 

Подільського державного аграрно-технічного університету (26-28 грудня 2018 р.); 

з галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія за освітньою 

програмою Екологія – Міронова Н.Г., завідувач кафедри екології Хмельницького 

національного університету (26 грудня 2018 р.). У якості члена екзаменаційної 

комісії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 053 

Психологія за освітньою програмою Психологія зі спеціалізацією Практична 



 

 
43 

психологія працювала Івашкевич Е.З., професор кафедри загальної психології та 

психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету, доктор 

психологічних наук, доцент (26-28 грудня 2018 р.). 

Екзаменаційні комісії засвідчили відповідність підготовки випускників 

нормативним вимогам, зокрема на денній формі навчання: 

– за освітнім ступенем «бакалавр»: якісний показник – 75%, абсолютний 

показник – 100% (у 2016 – 2017 н. р. відповідно 83,5% і 99,7%); 

– за освітнім ступенем «магістр»: якісний показник – 93,3%, абсолютний 

показник – 100% (у 2016 – 2017 н. р. відповідно 82,1% і 100%); 

– за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»: якісний показник –

100%, абсолютний показник – 100%. 

Таблиця 8 

Якісні та абсолютні показники успішності випускників денної форми навчання  

(2016-2017 н. р. і 2017-2018 н. р.) 

Освітній 

ступінь/ОКР 

Якісний показник успішності, % Абсолютний показник успішності, % 

2016-2017 н. р. 2017-2018 н. р. 2016-2017 н. р. 2017-2018 н. р. 

Бакалавр 83,5% 75,0% 99,7% 100% 

Спеціаліст - 100% - 100% 

Магістр 82,1% 93,3% 100% 100% 

 

На заочній формі навчання: 

– за освітнім ступенем «бакалавр»: якісний показник – 86,1%, абсолютний 

показник – 100% (у 2016-2017 н. р. відповідно 89,6% і 99,7%); 

– за освітнім ступенем «магістр»: якісний показник – 98,7%, абсолютний 

показник – 100% (у 2016-2017 н. р. відповідно 93,7% і 100%). 

Таблиця 9 

Якісні та абсолютні показники успішності випускників заочної форми навчання  

(2016-2017 н. р. і 2017-2018 н. р.) 

Освітній 

ступінь 

Якісний показник успішності, % Абсолютний показник успішності, % 

2016-2017 н. р. 2017-2018 н. р. 2016-2017 н. р. 2017-2018 н. р. 

Бакалавр 89,6% 86,1% 99,7% 100% 

Магістр 93,7% 98,7% 100% 100% 

 

Крім того, у 2018 р. Університет здійснив випуск 291 особи, що проходили 

перепідготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». 
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Якісний показник їх успішності склав 88,7%, абсолютний показник – 100%. 

Показник дипломів з відзнакою – 31 (10,7%). 

Загалом за результатами атестації здобувачів вищої освіти Університет 

здійснив випуск 2137 осіб денної та заочної форм навчання (у 2015 р. – 2468 осіб, 

у 2016 р. – 2012 осіб, у 2017 р. – 2111 осіб), зокрема: 

– 947 осіб здобули вищу освіту за освітнім ступенем «бакалавр» (587 

випускників денної та 360 заочної форм навчання), з них дипломи з відзнакою 

отримали 45 випускників (4,8%) (2016 р. – 27 випускників (2,6%), 2017 р. – 34 

(5,6%)); 

– 1 особа денної форми навчання здобула вищу освіту за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»;  

– 1189 осіб здобули вищу освіту за освітнім ступенем «магістр» (732 

випускники денної та 457 заочної форм навчання), з них дипломи з відзнакою 

отримали 276 випускників (23,2%) (2017 р. – 78 випускників (21,6%)). 

Якісні та абсолютні показники успішності випускників Університету 

відповідають нормативам. Загалом атестація здобувачів вищої освіти відбулася 

успішно, документи про вищу освіту державного зразка видано вчасно. 

На виконання ст. 7 Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативно-

правових документів з питань вищої освіти ректор забезпечив своєчасне вручення 

випускникам Університету документів про вищу освіту державного зразка та 

додатків до них, зокрема: 

 на засіданні вченої ради затверджено Положення про порядок замовлення, 

друку, видачі й обліку документів про вищу освіту та академічних довідок у 

Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

(протокол № 6 від 26 червня 2018 р.); 

 інформацію про видані дипломи у встановлені терміни внесено до 

ЄДЕБО та ін. 

Упродовж звітного періоду здійснювався комплекс заходів на виконання 

Постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. № 1361 «Про 

надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників 
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вищих навчальних закладів» відповідно до Порядку надання одноразової адресної 

грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, 

які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2016 р. 

№ 343, та наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2018 р. 

№ 1193 «Щодо виплати одноразової адресної грошової допомоги деяким 

категоріям випускників закладів вищої освіти у 2018 р.». 5 випускників 

Університету отримали одноразову адресну грошову допомогу в п’ятикратному 

розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня 

2018 р., що складає 8810,00 грн (з урахуванням зняття обов’язкових утримань до 

видачі – 7092,05 грн) (наказ № 574-С від 13 листопада 2018 р.). 

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). Так, у жовтні 2018 р. Атестаційною колегією МОН України було 

затверджено рішення вченої ради Університету від 30 вересня 2018 р. (протокол 

№ 7) про присвоєння вченого звання доцента кафедри спорту і спортивних ігор 

Стасюку І.І., кандидату наук з фізичного виховання та спорту, доценту кафедри 

спорту і спортивних ігор, декану факультету фізичної культури (наказ МОН 

України від 23 жовтня 2018 р. № 1146 «Про затвердження рішень Атестаційної 

колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових 

ступенів» від 23 жовтня 2018 р.). 

Ректор опікувався підготовкою здобувачів вищої освіти ступенів вищої 

освіти «доктор філософії», що відбувалася на 16 кафедрах. Зокрема, підготовка в 

аспірантурі Університету здійснюється з 6 галузей наук за 8 спеціальностями за 

Переліком галузей знань і спеціальностей та 9 спеціальностями за Переліком 

наукових спеціальностей; у докторантурі – за 1 спеціальністю з Переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

та 1 спеціальністю за Переліком наукових спеціальностей. 

Підготовці висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів в 
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Університеті сприяє робота спеціалізованої вченої ради Д 71.053.01 із правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальністю 07.00.01  історія 

України, у якій упродовж звітного періоду відбулися захисти 8 дисертацій (2 

докторські та 6 кандидатських) (наприклад, у 2017 р. – 4 дисертації (1 докторська, 

3 кандидатські). 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 липня 

2018 р. № 795 «Про затвердження обсягу державного замовлення на прийом та 

випуск фахівців з вищою освітою для закладів вищої освіти та робітничих кадрів 

для професійно-технічних навчальних закладів у 2018 р., що знаходяться у сфері 

управління Міністерства освіти і науки України» та листа Міністерства освіти і 

науки України від 10 вересня 2018 р. № 6.1.-953 у 2018 р. виконано державне 

замовлення з прийому до аспірантури та докторантури Університету 

(табл. 10, 11). 

Таблиця 10 
Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка  

науково-педагогічних кадрів в аспірантурі Університету, та кількість аспірантів 

№ 

з/п 

Шифр Назва спеціальності Кількість 

аспірантів 

1.  011 Науки про освіту 2 

2.  011 Освітні педагогічні науки 7 

3.  014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) 2 

4.  016 Спеціальна освіта 4 

5.  032 Історія та археологія 14 

6.  035 Філологія 4 

7.  051 Економіка 4 

8.  091 Біологія 4 

9.  01.01.02 Диференціальні рівняння 1 

10.  01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи 1 

11.  03.00.05 Ботаніка 2 

12.  07.00.01 Історія України 4 

13.  07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни 

1 

14.  10.01.01 Українська література 3 
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15.  10.02.01 Українська мова 3 

16.  13.00.03 Корекційна педагогіка 6 

17.  19.00.01 Загальна психологія, історія психології 2 

Разом: 64 

 

Таблиця 11 
Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка  

науково-педагогічних кадрів у докторантурі Університету, та кількість докторантів 

№ 

з/п 

Шифр Спеціальність Кількість 

докторантів 

1. 032 Історія та археологія 2 

2. 10.01.05 Порівняльне літературознавство 1 

Разом: 3 

 

Зокрема, за рахунок коштів державного бюджету до аспірантури 

Університету на денну форму навчання зараховано 4 особи, до докторантури – 1 

особу. За рахунок коштів фізичних осіб до аспірантури Університету у звітному році 

зараховано 3 особи на денну форму навчання, 4 особи на заочну форму навчання. 

У докторантурі Університету навчаються 3 особи, в аспірантурі – 64, у тому 

числі 36 аспірантів за денною формою навчання та 28 – за заочною, із них 30 

аспірантів і 1 докторант навчаються за рахунок коштів фізичних осіб. 

Крім того, у докторантурі інших закладів вищої освіти України, науковій 

установі НАПН України перебуває 3 особи (1 особа в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка, 1 особа в Львівському національному 

університеті імені Івана Франка, 1 особа в Інституті психології НАПН України). В 

аспірантурі інших закладів вищої освіти України навчається 3 науково-

педагогічні працівники Університету (2 особи на денній формі навчання, 1 особа 

на заочній). 

Загальна кількість осіб, які перебувають в докторантурі, – 6, навчаються в 

аспірантурі 67 осіб (38 осіб на денній формі навчання, 29 осіб на заочній). 

За звітний рік аспіранти та викладачі-випускники аспірантури і здобувачі 

наукових ступенів захистили 4 докторські дисертації, з них 1 випускник 

докторантури Університету (Комарніцький О.Б. (23 лютого 2018 р.; науковий 

консультант – доктор історичних наук, професор Завальнюк О.М.) – історичні 
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науки; Кух А.М. (12 квітня 2018 р.; науковий консультант – доктор педагогічних 

наук, професор Атаманчук П.С.) – педагогічні науки; Марчишина А.А. (25 жовтня 

2018 р.; науковий консультант – доктор філологічних наук, професор 

Бабелюк О.А.) – філологічні науки; Попович А.С. (20 грудня 2018 р.; науковий 

консультант – доктор педагогічних наук, професор Горошкіна О.М.) – педагогічні 

науки) та 12 кандидатських дисертацій, з них 9 випускників аспірантури 

Університету (Казимір І.С. (27 січня 2018 р.; науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент Венкель Т.В.) – філологічні науки; Семенчук С.О. (30 

березня 2018 р.; науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 

Якубовський В.І.) – історичні науки; Воронецький В.Б. (24 квітня 2018 р.; 

науковий керівник – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор 

Єдинак Г.А.) – педагогічні науки; Сцісловський С.В. (25 квітня 2018 р.; науковий 

керівник – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Єдинак Г.А.) – 

педагогічні науки; Пагор В.В. (29 червня 2018 р.; науковий керівник – кандидат 

історичних наук, доцент Комарніцький О.Б.) – історичні науки; Рибак О.А. (10 

жовтня 2018 р.; науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 

Миронова С.П.) – педагогічні науки; Сондак О.В. (18 жовтня 2018 р.; науковий 

керівник – доктор педагогічних наук, доцент Ніколаєв О.М.) – педагогічні науки; 

Думанська Т.В. (23 жовтня 2018 р.; науковий керівник – кандидат педагогічних 

наук, професор Швець В.О.) – педагогічні науки; Кундельський В.В. (26 жовтня 

2018 р.; науковий керівник – доктор історичних наук, професор Філінюк А.Г.) – 

історичні науки; Покалюк В.В. (26 жовтня 2018 р.; науковий керівник – кандидат 

історичних наук, доцент Комарніцький О.Б.) – історичні науки; Каменщук Т.Д. 

(28 листопада 2018 р.; науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 

Гаврилов О.В.) – педагогічні науки; Пукас І.Л. (06 грудня 2018 р.; науковий 

керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Франчук Т.Й.) – педагогічні 

науки). 

Поза увагою ректора не залишалися й питання підтримки молодих учених. 

Так, за поданням вченої ради Університету призначено стипендію Кабінету 

Міністрів України для молодих вчених на 2016-2018 рр. Білику Р.М., кандидату 
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педагогічних наук, доценту кафедри методики викладання фізики та дисциплін 

технологічної освітньої галузі; Юрчишину Ю.В., кандидату наук з фізичного 

виховання та спорту, доценту, доценту кафедри спорту і спортивних ігор. 

Призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2018-

2020 рр. Боднарчук Т.Л., кандидату економічних наук, старшому викладачу 

кафедри економіки підприємства; Опалюк Т.Л., кандидату педагогічних наук, 

старшому викладачу кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи; 

Боднар А.О., кандидату педагогічних наук, старшому викладачу кафедри теорії і 

методики фізичного виховання. Також призначено академічну стипендію 

Кабінету Міністрів України на 2018-2019 н. р. аспіранту кафедри історії України 

Клімчуку Ю.А. 

Науково-педагогічні працівники Університету (доценти Хоптяр А.О., 

Кшевецький В.С., Почапська О.І., старший викладач Колупаєва О.М.) у рамках 

програми Erasmus+ у серпні 2018 р. отримали гранти на академічну мобільність у 

партнерському Католицькому Університеті (м. Ружомберок, Словаччина). 

 

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 п’ять років 

 

Упродовж 2018 р. ректор створював умови науково-педагогічним 

працівникам Університету для підвищення науково-теоретичного та методичного 

рівнів викладання навчальних дисциплін і результативності їх наукової та 

науково-методичної роботи. Порядок підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників Університету регламентується Положенням 

про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, затвердженим вченою радою 30 серпня 2013 р. (протокол № 10). 

Упродовж 2018 р. 128 науково-педагогічних працівників Університету 

підвищили кваліфікацію шляхом стажування та навчання на курсах підвищення 

кваліфікації (стажування в межах України – 97, закордонне стажування – 25, 

навчання на курсах підвищення кваліфікації – 6); 9 науково-педагогічних 

працівників розпочали шестимісячне стажування, яке завершиться в 2019 р. 
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Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 

Університету у 2018 р. – 128 осіб, з них: 

 

1. Стажування в інших ЗВО України – 88 осіб: 

– Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського – 1; 

– ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» – 3; 

– ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» – 8; 

– Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – 

1; 

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1; 

– Луганський національний університет імені Тараса Шевченка – 2; 

– Львівський національний університет імені Івана Франка – 2; 

– Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – 3; 

– Рівненський державний гуманітарний університет – 3; 

– Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки – 3; 

– Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка – 8; 

– Херсонський державний університет – 1; 

– Хмельницький національний університет – 16; 

– Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 36. 

2. Стажування в наукових установах НАН України, НАПН України – 9: 

– Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України – 

1; 

– Інститут історії України НАН України – 2; 

– Інститут математики НАН України – 1; 

– Інститут педагогіки НАПН України – 1; 

– Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є.Пухова НАН 

України – 1; 

– Інститут психології НАПН України – 3. 
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3. Навчання на курсах підвищення кваліфікації – 6: 

– ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України – 4; 

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1; 

– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Центр 

неперервної культурно-мистецької освіти) – 1. 

4. Закордонне підвищення кваліфікації та стажування – 25: 

– Інститут дослідження та розвитку Люблінського науково-технологічного 

парку (Республіка Польща) – 6; 

– Вища школа бізнесу – Національний університет Луїса (Республіка Польща) 

– 1; 

– Гуманістично-природничий університет імені Яна Длугаша в Ченстохові 

(Республіка Польща) – 2; 

– Академія педагогіки спеціальної імені Марії Гжегожевської (м. Варшава, 

Республіка Польща) – 4; 

– Празький інститут підвищення кваліфікації – 1; 

– Університет Кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава, Республіка 

Польща) – 1; 

– Колегіум «Civitas» (м. Варшава, Республіка Польща) – 2; 

– Вища школа суспільно-економічна (м. Пшеворськ, Республіка Польща) – 

2; 

– Економічний Університет (м. Краків, Республіка Польща) – 3; 

– Стипендіальна програма Міністра культури і національної спадщини 

Республіки Польща «Гауде Полонія – Віва Польща» – 1; 

– Вища школа комунікацій та управління менеджменту (Республіка 

Польща), Європейський інститут освіти (Словацька Республіка) – 1; 

– Університет Аалто (м. Гельсінкі, Фінляндія) – 1. 

На базі Університету пройшли стажування 104 педагогічні, науково-

педагогічні працівники з інших закладів вищої освіти України (з них 8 – 

шестимісячне стажування) та 8 осіб розпочали (1 – трьохмісячне стажування, 7 – 

шестимісячне стажування), яке завершиться в 2019 р. 
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У 2018 р. в Університеті проведено навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності його працівників відповідно до 

Типового положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за 

охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15 (зі змінами від 30 січня 2017 р.) (наказ 

ректора від 05 листопада 2018 р. № 99-ОД). 

3. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань 

навчального закладу 
 

Упродовж 2018 р. ректор контролював виконання державного замовлення 

на підготовку фахівців з вищою освітою та інших договірних зобов’язань 

Університету. Цьому сприяла робота ректора, зокрема, в організації 

профорієнтаційної роботи, яку проводили кафедри, приймальна комісія, відділ 

профорієнтаційної роботи та доуніверситетської підготовки, інші структурні 

підрозділи Університету. 

За підтримки ректора в 2018 р. було організовано і проведено ряд 

профорієнтаційних заходів, зокрема: 

– розміщення інформації в засобах масової інформації та на офіційному 

веб-сайті Університету про особливості вступної кампанії у 2018 р., Правила 

прийому до Університету в 2018 р., роботу Консультаційного центру для надання 

допомоги вступникам при реєстрації електронних кабінетів та подання заяв в 

електронній формі, про Електронний помічник абітурієнта, з допомогою якого 

можна обрати спеціальність та обчислити конкурсний бал згідно з ваговими 

коефіцієнтами та ін.; 

– підготовлено, розміщено та розповсюджено інформацію про Університет 

в газеті «Пропозиція тижня»; 

– розіслано листи-подяки директорам шкіл за здібних учнів, які стали 

студентами Університету; 

– подано інформацію про Університет в інформаційно-рекламному 

довіднику «Навчальні заклади» підприємства «Окта-Інформ», у календарі 

«Абітурієнту 2019»; 
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– розроблено та виготовлено блокноти та рекламні пакети до 100-річчя 

Університету; 

– розроблено та оновлено рекламну продукцію про Університет, 

факультети, спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців в 

Університеті; 

– проведено Дні відкритих дверей (20 січня 2018 р., 27 січня 2018 р., 

03 лютого 2018 р., 10 лютого 2018 р., 08 грудня 2018 р., 15 грудня 2018 р.); 

– проведено пробне тестування із використанням системи модульного 

об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (МООDLЕ) з таких 

навчальних предметів: українська мова та література, географія, біологія, історія 

України, математика, фізика, іноземна мова (англійська, німецька); 

– проведено Всеукраїнську олімпіаду для професійної орієнтації вступників 

на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених 

Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка з таких 

навчальних предметів: українська мова та література, історія України, географія, 

біологія, математика, фізика, хімія, англійська мова, німецька мова. Захід 

проводився у 2 тури за дистанційною та очною формами. І тур проведено 

дистанційно з 29 січня по 28 лютого 2018 р., для участі в якому зареєструвалися 

45 учасників. ІІ тур проведено 29 березня 2018 р. в очній формі для 36 учасників, 

що набрали не менше 75% балів у першому турі. За результатами II туру 

Всеукраїнських олімпіад для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти сертифікати отримали 36 осіб, з них 18 осіб вступили 

на навчання до Університету;  

– у школах Борщівського та Мельнице-Подільського районів 

Тернопільської області відділ профорієнтаційної роботи та доуніверситетської 

підготовки спільно з кафедрою іноземних мов та начальниками відділів/управлінь 

освіти організував і провів інноваційний профорієнтаційний захід – мюзикл 

іноземними мовами «Сучасна казка»; 
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– 04 грудня 2018 р. кафедра іноземної мови провела благодійний концерт 

до Дня інваліда для учнів Кам’янець-Подільської спеціальної школи-інтернату I-

III ступенів Хмельницької обласної ради; 

– 01-03 березня 2018 р. на базі Університету відбувся відкритий чемпіонат 

Хмельницької області з баскетболу серед юнаків і дівчат 2001-2002 рр. 

народження. У рамках цього заходу була проведена зустріч з учасниками змагань 

щодо вступу на факультет фізичної культури у 2018 р.; 

– 26 квітня 2018 р. на навчально-тренувальній базі Університету відбулося 

урочисте відкриття Всеукраїнських змагань із метань на честь олімпійських 

чемпіонів Фаїни Мельник та Анатолія Боднарчука; 

– Університет спільно з Департаментом гуманітарної політики Кам’янець-

Подільської міської ради брав активну участь у встановленні рекордів України 

«Історичний реверанс», «Живий герб міста», у проведенні забігу «Зелена миля – 

2018»; 

– 19 травня 2018 р. Університет було представлено в рамках святкування 

Дня міста «Кам’янець – острів скарбів 2018», зокрема студенти педагогічного 

факультету під керівництвом старшого викладача кафедри теорії та методик 

початкової освіти Ковальчука А.Ф. підготували виставку традиційних 

українських ляльок-магодзив, які є втіленням душі та традицій українського 

народу. Також бажаючі відвідали майстер-клас та виготовили на згадку про місто 

Кам’янець-Подільський та славний Університет Огієнка ляльку-кутасик «Україна 

– єдина країна!», викладачі кафедри музичного мистецтва і кафедри 

образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів 

мистецтва представили свої мистецькі здобутки та творчі роботи студентів. 

Природничий факультет провів десять інтерактивів пізнання природи в одному 

місці, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи презентувала діяльність 

фахівця соціальної сфери у 3 формах роботи: фотосушка (присвячена соціальним 

проблемам українського суспільства) «Соціальний працівник чекає на тебе, щоб 

вислухати, підтримати, допомогти»; майстер-клас із виготовлення листівок до 

Дня міста; соціальна акція «Майбутнє в твоїх руках» та ін. 
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Не залишалася поза увагою й робота з обдарованою молоддю, зокрема: 

– у звітний період продовжилася співпраця викладачів історичного 

факультету на рівні МАН: членами ІІ етапу журі були викладачі історичного 

факультету, що працювали в секціях історії України, всесвітньої історії, 

історичного краєзнавства, етнології, соціології, філософії та правознавства: 

доценти Дубінський В.А., Білецька Т.В., Адамовський В.І., Сидорук С.А., 

Плахтій М.П., старший викладач Юга О.А.). Також викладачі історичного 

факультету стали керівниками наукових робіт учнів міста (доценти 

Кобильник В.В., Сидорук С.А., Рибщун О.В., Маркітантов В.Ю.). Частина 

викладачів факультету, зокрема доценти Боровець І.І., Білецька Т.В., 

Сидорук С.А., Стецюк В.Б., старший викладач Кліщинський П.В. уклали у вересні 

2018 р. договори про співпрацю з обласною філією МАН і виступатимуть у якості 

експертів та консультантів наукових робіт; 

– проведено тематичні конкурси й олімпіади, зокрема 12-15 березня 2018 р. 

на базі історичного факультету було проведено відбірково-тренувальні збори до 

IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії переможців обласного 

етапу в Хмельницькій області;  

– 17 листопада 2018 р. на історичному факультеті спільно з Кам’янець-

Подільським міським управлінням освіти та науки проведено ІІ етап 

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

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

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

«Славутинка». 

Упродовж року здійснювались виїзні профорієнтаційні заходи в Кам’янці-

Подільському та Хмельницькому; у школах Дунаєвецького, Кам’янець-

Подільського, Білогірського, Ярмолинецького, Шепетівського, Городоцького, 

Полонського, Красилівського, Новоушицького, Теофіпольського, Чемеровецького 

районів Хмельницької області; Хотинського та Кельменецького районів 

Чернівецької області; Чортківського та Борщівського районів Тернопільської 

області; Могилів-Подільського та Барського районів Вінницької області. 
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Цей напрям роботи з обдарованою молоддю передбачає позитивні 

перспективи для розвитку Університету, дозволяє залучити до навчання 

найкращих випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, активізувати 

співпрацю з Малою академією наук України, створює передумови для 

формування інноваційних форм профорієнтаційної роботи факультетів та кафедр. 

Із метою раціональної організації та ефективного проведення 

профорієнтаційної роботи на факультетах були створені агітаційні групи, які 

здійснювали роз’яснювальну роботу з актуальних питань вступної кампанії серед 

випускників шкіл, коледжів і технікумів, 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) 

зустрічалися з батьківськими колективами загальноосвітніх шкіл м. Кам’янця-

Подільського. 

Упродовж 2018 р. було використано різні форми організації та проведення 

днів відкритих дверей, у програмах яких передбачено проведення тестування з 

навчальних предметів. Зокрема, у 2018 р. в такому тестуванні взяло участь 350 

учнів закладів загальної середньої освіти. 

Ректор забезпечував проведення в Університеті вступної кампанії 2018 р. 

відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України, 

Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка в 2018 р., затверджених вченою радою Університету 26 червня 

2018 р. (протокол № 6). Обсяг державного замовлення для Університету у 

2018 р. за всіма освітніми ступенями склав 828 осіб, зокрема: 

– державне замовлення на підготовку фахівців за освітнім ступенем 

«бакалавр» – 379 осіб, з них 306 осіб денної форми навчання та 73 особи заочної; 

– державне замовлення на підготовку фахівців за освітнім ступенем 

«магістр» – 445 осіб, з них 345 осіб денної форми навчання та 100 осіб заочної; 

– державне замовлення на підготовку фахівців за освітнім ступенем 

«доктор філософії» – 4 особи тільки денної форми навчання. 
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План державного замовлення виконано в повному обсязі. 

У 2018 р. для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за денною формою 

навчання було подано 4070 заяв, за заочною формою навчання – 669 заяв, 

освітнього ступеня «магістр»: за денною формою навчання – 759 заяв, за 

заочною – 758 заяв. 

У 2018 р. було оголошено прийом до аспірантури з 9 спеціальностей на 

денну та заочну форми. Підготовка фахівців освітнього ступеня «доктор 

філософії» за заочною формою навчання здійснювався за кошти фізичних 

(юридичних) осіб. Разом було подано 12 заяв, з них 7 – на денну форму навчання 

і 5 – на заочну. 

Загалом за результатами вступної кампанії 2018 р. на навчання до 

Університету за освітніми ступенями бакалавра, магістра і доктора філософії 

зараховано 1539 осіб, зокрема 828 осіб – за кошти державного бюджету, що 

складає майже 53,8% зарахованих, та 711 осіб – за кошти фізичних і юридичних 

осіб (46,2%), з них: 

– за освітнім ступенем «бакалавр» зараховано 754 особи, зокрема за кошти 

державного бюджету – 379 осіб (50,3%), за кошти фізичних та юридичних осіб – 

375 (49,7%); 

– за освітнім ступенем «магістр» – 774 особи, з них за кошти державного 

бюджету – 445 осіб (57,5%), за кошти фізичних та юридичних осіб – 329 (42,5%); 

– за освітнім ступенем «доктор філософії» – 11 осіб, з них за кошти 

державного бюджету – 4 особи (36,4%), за кошти фізичних та юридичних осіб – 

7 (63,6%). 

Також до Університету було зараховано 114 осіб для здобуття ступеня 

вищої освіти «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» за кошти фізичних та/або юридичних осіб на другий (третій) курси з 

нормативним терміном навчання на вакантні ліцензійні місця, а саме: на другий 

курс: денної форми навчання – 28 осіб та заочної форми навчання – 72 особи, на 

третій курс: денної форми навчання – 11 осіб та заочної форми навчання – 3 

особи. Крім того, зараховано 125 осіб для здобуття ступеня вищої освіти 
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«бакалавр» за іншою спеціальністю, які здобули раніше такий самий або вищий 

ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та 

виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, зокрема: на другий 

курс денної форми навчання – 9 осіб та заочної форми навчання – 116 осіб.  

Підсумки вступної кампанії 2018 р. і завдання з планування, організації та 

забезпечення прийому на 2019 р. обговорювалися на засіданні вченої ради 27 

вересня 2018 р. (протокол № 8 ), де було визначено завдання щодо 

удосконалення профорієнтаційної роботи та організації прийому на навчання до 

Університету в 2019 р. 

Загалом вступна кампанія 2018 р. була для Університету успішною, проте 

аналіз динаміки контингенту студентів упродовж останніх років засвідчує 

зменшення кількості 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 2019 р. є: 

– здійснювати профорієнтацію серед учнівської молоді з метою подальшого 

залучення її до навчання в Університеті, організовувати роботу курсів із 

підготовки громадян України для вступу до закладів вищої освіти, проводити 

Всеукраїнську олімпіаду Університету для професійної орієнтації вступників на 

основі повної загальної середньої освіти; 

– здійснювати пошук та підтримку обдарованих дітей, сприяти їхній 

подальшій освіті, співпрацювати з Хмельницьким територіальним відділенням 

Малої академії наук України, районними, міськими філіями Малої академії наук 

України, науковими установами та організаціями тощо; 

– забезпечити відкритість та прозорість під час прийому вступників до 

Університету, інформувати потенційних вступників про Правила прийому до 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 

2019 р.; 
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– формувати відповідний кадровий склад груп забезпечення спеціальностей 

Університету згідно з вимогами Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 

2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 

2018 р. № 347); 

– удосконалити Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів) Університету; 

– удосконалити систему реалізації права на вибір навчальних дисциплін 

студентами шляхом електронної реєстрації їхніх заяв у модульному об’єктно-

орієнтованому динамічному навчальному середовищі (MOODLE); 

– проводити роботу щодо впровадження єдиного автоматизованого 

освітнього середовища АСК «ВНЗ»; 

– забезпечувати підготовку навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін відповідно до нормативних документів Кабінету Міністрів 

України, зокрема Ліцензійних умов проведення освітньої діяльності, Міністерства 

освіти і науки України; 

– покращити якість навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін через підготовку електронних видань, наповнення модульного 

об`єктно-орієнтованого динамічного середовища (MOODLE) та використання 

його можливостей для удосконалення самостійної роботи студентів, 

самоконтролю та контролю за результатами виконання її завдань; 

– активізувати роботу щодо виготовлення електронних освітніх ресурсів та 

забезпечення реалізації Положення про електронні освітні ресурси в Кам’янець-

Подільському національному університеті імені Івана Огієнка; 

– забезпечувати систематичний моніторинг освітнього процесу в 

Університеті; 

– проводити щосеместровий ректорський контроль навчальних досягнень 

студентів для перевірки рівня їх знань, умінь та навичок з навчальної дисципліни 



 

 
60 

(або окремого змістового модуля) з наступним аналізом якості навчання та 

викладання; 

– використовувати можливості модульного об`єктно-орієнтованого 

динамічного середовища (MOODLE) для реалізації та підтримки модуля 

«Unplag», з допомогою якого забезпечити функціонування ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату; 

– проводити рейтингове оцінювання діяльності всіх учасників освітнього 

процесу, кафедр і факультетів та оприлюднювати отримані результати на 

офіційному веб-сайті Університету; 

– посилити практичну підготовку здобувачів вищої освіти за допомогою 

кваліфікованого керівництва практикою досвідченими викладачами кафедр, які 

викладають фахові дисципліни, та формуванням на базах практик сучасного 

інформаційного й технологічного забезпечення (бібліотеки, лабораторії, технічної 

та іншої документації тощо), що відповідає спеціальностям, спеціалізаціям, за 

якими здійснюється підготовка фахівців; 

– активізувати роботу з метою залучення учнівської молоді до культурно-

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

гуртках та ін. 

Ректор постійно опікується проблемою формування контингенту студентів 

Університету, створюючи умови для належної організації вступної кампанії 

2019 р. через прийняття управлінських рішень з проведення відповідних 

організаційних форм і заходів.  

До планів засідань вченої ради Університету на ІІ семестр 2018-2019 н. р. 

включено питання з удосконалення профорієнтаційної роботи на факультетах, 

обговорення Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка у 2019 р.; проведення розподілу ліцензованого 

обсягу прийому до Університету у 2019 р. за освітніми ступенями «бакалавр» і 

«магістр», формами навчання та ін. 
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4. Дотримання університетом Ліцензійних умов надання освітніх послуг 

у сфері вищої освіти 

 

Забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти стало 

вирішальним фактором професійної діяльності і сталого розвитку Університету у 

2018 р., який демонструє свій високий рівень, підвищує прозорість та 

інформаційну відкритість відповідно до вимог законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Стандартів і 

рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 

ESG (Єреван, 2015)», Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти, 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347), та 

ґрунтується на принципах, викладених у Статуті Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція), Концепції 

розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

на 2013-2020 роки, Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості 

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

Огієнка, Стратегічному плані розвитку Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 р. та інших нормативних 

документах Університету і Міністерства освіти і науки України. 

Систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-

Подільському національному університеті імені Івана Огієнка розроблено за 

такими принципами: відповідність «Стандартам і рекомендаціям щодо 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти ESG (Єреван, 2015)»; 

відповідність національним стандартам освітньої діяльності і стандартам вищої 

освіти; автономія Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка, який, зокрема, несе відповідальність за забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти; системний підхід, який передбачає управління 

якістю на всіх етапах освітнього процесу; моніторинг і постійне підвищення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; залучення здобувачів вищої 
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освіти, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти; відкритість і публічність доступу в 

Університеті до інформації на всіх етапах забезпечення якості вищої освіти та ін., 

що і складає частину його стратегічного менеджменту. 

Упродовж звітного періоду Університет забезпечує: сучасні потреби 

суспільства у зростанні рівня якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, 

що стає істотною складовою його соціально-економічного та культурного 

розвитку; реалізацію Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 

№ 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 

№ 347) у процесі формування компетентностей здобувача вищої освіти, 

використовуючи свій індивідуальний інноваційно-різноманітний та успішний 

100-літній досвід студентоцентричного підходу до навчання, який враховує 

індивідуальні освітні траєкторії здобувачів вищої освіти, що забезпечує здобуття 

ними вищої освіти за відповідними спеціальностями на першому 

(бакалаврському), другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) і 

науковому рівнях вищої освіти та ін. 

Для реалізації положень Системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

у 2018 р. було розроблено і затверджено вченою радою Університету 

Стратегічний план розвитку Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки (30 серпня 2018 р., протокол № 7) та інші 

нормативні документи, зокрема: 

1. Положення про вчену раду Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (нова редакція) (затверджено вченою радою 

25 жовтня 2018 р., протокол № 9; введено в дію наказом ректора 

26 жовтня 2018 р., № 96-ОД); 

2. Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-

Подільському Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка (затверджено вченою радою 30 серпня 2018 р., протокол № 7); 
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3. Положення про дотримання академічної доброчесності науково-

педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка (затверджено 

вченою радою 30 травня 2018 р., протокол № 5; введено в дію наказом ректора 07 

червня 2018 р., № 36-ОД); 

4. Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка права на 

академічну мобільність (затверджено вченою радою 29 березня 2018 р., протокол 

№ 3; введено в дію наказом ректора 07 червня 2018 р., № 36-ОД); 

5. Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників, кафедр та факультетів Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (затверджено вченою радою 26 

червня 2018 р., протокол № 6; введено в дію наказом ректора 26 вересня 2018 р., 

№ 40-ОД); 

6. Положення про норми часу для планування й обліку основних видів 

методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

(затверджених вченою радою 27 вересня 2018 р.; введено в дію наказом ректора 

27 вересня 2018 р., № 81-ОД); 

7. Положення про рейтингове оцінювання діяльності здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка (затверджено 

вченою радою 26 квітня 2018 р., протокол №4; введено в дію наказом ректора 27 

квітня 2018 р., № 26-ОД); 

8. Положення про ректорський контроль навчальних досягнень студентів 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

(затверджено вченою радою 30 травня 2018 р., протокол № 5; введено в дію 

наказом ректора 07 червня 2018 р., № 36-ОД); 

9. Положення про порядок замовлення, друку, видачі й обліку документів 

про вищу освіту та академічних довідок у Кам’янець-Подільському 
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національному університеті імені Івана Огієнка (затверджено вченою радою 

Університету 29 червня 2018 р., протокол № 6; введено в дію наказом ректора 

29 червня 2018 р., № 41-ОД); 

10. Положення про порядок реалізацій права на вибір навчальних дисциплін 

студентами в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана 

Огієнка (зі змінами) (затверджено вченою радою 25 жовтня 2018 р., протокол 

№ 9; введено в дію наказом ректора 26 жовтня 2018 р., № 96-ОД); 

11. Положення про комісію Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка з визначення документів про освіту, виданих 

навчальними закладами інших держав (затверджено вченою радою 05 березня 

2018 р., протокол № 2; введений в дію наказом ректора 26 березня 2018 р., № 19-

ОД); 

12.  Положення про рейтингове оцінювання діяльності факультетів 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

(затверджено вченою радою 30 серпня 2018 р., протокол № 7; введений в дію 

наказом ректора 10 вересня 2018 р., № 77-ОД) та ін. 

На виконання частини другої ст. 29 Закону України «Про вищу освіту» і 

Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 912 «Про 

затвердження порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу 

національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу» в Університеті було 

проведено самоаналіз виконання національним закладом вищої освіти критеріїв 

надання та підтвердження статусу національного і підготовлено «Річний звіт про 

виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного за період з 

01 січня 2017 р. по 31 грудня 2017 р.», який було затверджено на засіданні вченої 

ради Університету 26 квітня 2018 р. (протокол № 4) і надіслано до Міністерства 

освіти і науки України до 30 квітня 2018 р. 

Упродовж 2018 р. ректор створював комісії для підготовки питань до 

розгляду та обговорення на засіданнях вченої ради Університету і засіданнях 

ректорату питань дотримання Університетом Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності, забезпечення якості освітнього процесу та якості вищої 
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освіти, питань кадрового і технологічного забезпечення провадження освітнього 

процесу та ін., зокрема: «Діяльність кафедри української мови з формування у 

студентів інтегральних, загальних і предметних (спеціальних фахових) 

компетентностей з навчальних дисциплін, викладання яких вона забезпечує» (21 

січня 2018 р., протокол № 1); «Діяльність кафедри педагогіки та управління 

навчальним закладом з формування інтегральних, загальних і спеціальних 

(фахових, предметних) компетентностей у здобувачів вищої освіти», 

«Обговорення та затвердження освітніх програм підготовки фахівців 

спеціальностей університету» (05 березня 2018 р., протокол № 2); «Обговорення 

та затвердження нових навчальних планів та змін до чинних навчальних планів 

підготовки фахівців напрямів/спеціальностей університету», «Діяльність кафедри 

екології з формування інтегральних, загальних і спеціальних (фахових, 

предметних) компетентностей у здобувачів вищої освіти» (29 березня 2018 р., 

протокол № 3); «Стан навчально-методичного та інформаційного забезпечення 

освітньої діяльності кафедр факультету корекційної та соціальної педагогіки і 

психології з підготовки фахівців ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» та 

шляхи його покращення», «Діяльність кафедри фізики з формування 

інтегральних, загальних і спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у 

здобувачів вищої освіти» (26 квітня 2018 р., протокол №4); «Затвердження 

акредитаційних справ напряму підготовки: 6.140101 Готельно-ресторанна справа 

галузі знань 1401 Сфера обслуговування і напряму підготовки 6.040302 

Інформатика*» (протокол №5 від 30 травня 2018 р.); «Діяльність кафедри 

філософських дисциплін з формування інтегральних, загальних і спеціальних 

(фахових, предметних) компетентностей у здобувачів вищої освіти» (26 червня 

2018 р., протокол № 6); «Стан готовності матеріально-технічної бази університету 

до нового 2018-2019 навчального року та перспективи її розвитку» (30 серпня 

2018 р., протокол № 7); «Затвердження акредитаційних справ з первинної 

акредитації магістерських освітньо-професійних програм спеціальностей 

університету: Облік і оподаткування зі спеціальності 071 Облік і оподаткування; 

Підприємництво і торгівля зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та 
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біржова діяльність; Управління персоналом та економіка праці зі спеціальності 

073 Менеджмент; Управління навчальним закладом зі спеціальності 073 

Менеджмент; Політологія зі спеціальності 052 Політологія; Музичне мистецтво зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво); Образотворче мистецтво 

зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво); Дошкільна освіта 

зі спеціальності 012 Дошкільна освіта; Початкова освіта зі спеціальності 013 

Початкова освіта; Географія зі спеціальності 014 Середня освіта (Географія); 

Фізична реабілітація зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія; Фізична 

культура зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура); Охорона праці зі 

спеціальності 015 Професійна освіта (Охорона праці); Математика, інформатика 

зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика) (протокол № 9 від 25 жовтня 

2018 р.); «Аналіз кадрового і технологічного забезпечення підготовки фахівців 

напрямів/спеціальностей Університету на відповідність вимогам Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347)» (протокол № 10 від 29 листопада 

2018 р.); «Якість освітньо-професійних програм зі спеціальностей університету, 

набір на 1 курс з яких здійснено в 2018 р., та стан їх розміщення на веб-сайті 

університету відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 

березня 2018 р. № 253 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 30 жовтня 2017 р. № 1432», «Стан дотримання академічної 

доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти 

історичного факультету» (протокол № 11 від 27 грудня 2018 р.) та ін. 

На засіданнях ректорату обговорювалися такі питання: «Стан викладання 

іноземних мов на курсах з вивчення іноземних мов Лінгвістичного центру 

університету та рівень знань іноземних мов слухачів цих курсів» (15 березня 

2018 р., протокол № 3); «Стан розміщення на веб-сайті університету інформації 

про діяльність університету, передбаченої нормативно-правовими документами» 

(12 квітня 2018 р., протокол № 4); «Стан підготовки до акредитації напряму 

підготовки 6.040104 Географія* галузі знань 0401 Природничі науки» (10 травня 
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2018 р., протокол № 5); «Моніторинг наявності та якості комплексів навчально-

методичного забезпечення дисциплін навчальних планів підготовки фахівців на 

економічному факультеті, затверджених у 2018 р.» (11 жовтня 2018 р., протокол 

№ 8); «Діяльність бібліотеки з інформаційної підтримки освітнього процесу та 

наукової діяльності в університеті, в тому числі з використанням сучасних 

програмних продуктів» (08 листопада 2018 р., протокол № 9); «Умови для 

проживання, навчання, спортивного і культурного відпочинку студентів у 

гуртожитках університету та заходи щодо їх поліпшення» (06 грудня 2018 р., 

протокол № 10) та ін. 

У звітному періоді ректор, дотримуючись вимог Положення про доступ до 

публічної інформації Університету та державних нормативно-правових 

документів, організував розміщення на офіційному веб-порталі Міністерства 

освіти і науки України (data.gov.ua) нормативних документів Університету.  

4.1. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти 
 

Однією з важливих вимог Ліцензійних умов є належний рівень кадрового 

забезпечення освітнього процесу. В Університеті науково-педагогічні працівники, 

які здійснюють освітній процес, мають відповідний стаж науково-педагогічної 

діяльності та рівень наукової і професійної активності, який засвідчується 

виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 

Ліцензійних умов. На кафедрах Університету, які забезпечують підготовку за 

спеціальністю, з дотриманням вимог створено групи забезпечення 

спеціальностей, до складу яких входять штатні науково-педагогічні працівники з 

відповідною кваліфікацією за спеціальністю.  

У 2018 р. проводилася робота зі внесення та підтримки відомостей в 

актуальному стані про кадрове забезпечення Університету до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), інформації про навчальні дисципліни, 

які викладають науково-педагогічні працівники кафедр Університету, їх 

публікації та ін. 

Освітній процес в Університеті у звітному періоді забезпечувало 462 особи, 

зокрема 419 штатних науково-педагогічних працівників та 43 науково-педагогічні 
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працівники за сумісництвом. Щодо якісного складу науково-педагогічних 

працівників, то освітній процес забезпечували 50 докторів наук, професорів (11%) 

та 310 кандидатів наук, доцентів (67%). Отже, кількість науково-педагогічних 

працівників з науковими ступенями та вченими званнями в Університеті складає 

78% (наприклад, у 2017 р. – 76%, у 2016 р. – 72,6%, у 2015 р. – 70,3%, у 2014 р. – 

67,2%), що підтверджує збільшення кількості залучених науково-педагогічних 

працівників із науковими ступенями, вченими званнями з метою підвищення 

якості освітнього процесу. 

Із 419 штатних науково-педагогічних працівників – 340 (81%) з науковими 

ступенями та вченими званнями, зокрема 39 (9%) докторів наук, професорів, 301 

(72%) кандидат наук, доцент (діаграма 1). 

Діаграма 1 

Динаміка показників штатних викладачів з науковими ступенями,  

вченими званнями 

 
Спостерігається покращення якісного показника складу штатних науково-

педагогічних працівників Університету, що підтверджено статистичними даними 

(таблиця 12). 

Таблиця 12 
Динаміка покращення якісного складу штатних  

науково-педагогічних працівників Університету за період з 2015 по 2018 рр. 

Науковий ступінь / вчене звання 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Докторів наук, професорів 33 34 36 39 

Кандидатів наук, доцентів 295 298 303 301 

Разом: 328 332 339 340 
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Найвищі якісні показники кадрового забезпечення штатними 

працівниками освітнього процесу в Університеті у 2018 р. вперше за останні роки 

маємо на економічному факультеті – 96%, на історичному факультеті – 95,3% і на 

факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології – 94,6% (таблиця 13). 

Таблиця 13 

Характеристика кадрового забезпечення навчального процесу  

на факультетах у 2018 р. 

Факультет Кількість 

докторів 

наук, 

професорів 

Кількість 

кандидатів 

наук, 

доцентів 

Загальна кількість 

науково-педагогічних 

працівників з 

науковими 

ступенями, вченими 

званнями / (%) 

Кількість 

викладачів 

без наукових 

ступенів, 

вчених 

звань 

Загальна 

кількість 

науково-

педагогічних 

працівників 

Економічний 4  20 24 (96,0 %) 1 25 

Історичний  8 33 41 (95,3%) 2  43 

Корекційної 

та соціальної 

педагогіки і 

психології 

2 51 53 (94,6%) 3 56 

Української 

філології та 

журналістики 

4 22 26 (92,8%) 2 28 

Педагогічний 6 49 55 (79,7%) 14 69 

Фізико-

математичний  

6  25 31 (77,5%) 9 40 

Іноземної 

філології  

2 41 43 (74,1%) 15 58 

Природничий 4 31 35 (67,3%) 17 52 

Фізичної 

культури 

3 29 32 (66,7 %) 16 48 

Разом 39 301 340 (81,1%) 79 419 

 

Станом на 31 грудня 2018 р. виконання навчальних планів підготовки 

фахівців та робочих програм навчальних дисциплін забезпечували 40 кафедр, 22 з 

яких очолювали доктори наук, професори, що складає 55%. 

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, 7 заслужених працівників 

освіти, 1 заслужений працівник культури, 3 заслужені діячі науки і техніки, 3 

заслужені працівники фізичної культури і спорту України, 8 заслужених тренерів 

України, 1 заслужений художник України. 
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На виконання п.11 Контракту № І-106 (щодо погодження з Міністерством 

кандидатури, які пропонуються вченою радою університету для призначення на 

посаду проректора) ректор Університету листом від 17 квітня 2018 року № 33-

00/31.00-282 просив погодити Міністерство освіти і науки України кандидатуру 

Кобильника В.В. на призначення на посаду проректора з науково-педагогічної 

роботи. Листом від 08 травня 2018 року № 1/11-5004 Міністерство освіти і науки 

України погодило призначення Кобильника В.В. на посаду проректора з науково-

педагогічної роботи. 

Ключовими завданнями кадрової політики ректора є: 

– створення та реалізація Перспективного плану роботи з кадрового 

забезпечення діяльності Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка; 

– забезпечення відповідності кадрового складу кафедр Університету та 

груп забезпечення спеціальностей Університету вимогам Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 10 травня 2018 р. № 347); 

– здійснення контролю за дотриманням кадрових вимог під час планування 

та обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників кафедр 

Університету і підтримкою в актуальному стані інформації довідників АСК 

«ВНЗ» щодо даних про кадрове забезпечення освітнього процесу, навчальне 

навантаження науково-педагогічних працівників Університету на початку нового 

навчального року; 

– сприяння підготовці кадрів вищої кваліфікації, підтримці талановитої 

молоді та забезпечення оптимальних вікових пропорцій між досвідченими і 

молодими викладачами та науковцями; 

– розширення спектра наукових спеціальностей аспірантури та 

докторантури, створення нових спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій 

доктора філософії та доктора наук; 
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– вирішення питань найму, звільнення і переведення працівників відповідно 

до Кодексу Законів про працю, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про захист персональних даних», 

«Про оплату праці», указів Президента України, постанов Верховної Ради 

України, нормативних документів Кабінету Міністрів України, ухвал колегії, 

директивних, нормативних та розпорядчих документів Міністерства освіти і 

науки України; 

– удосконалення Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів) Університету. 

4.2. Технологічні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти 
 

Матеріально-технічне забезпечення 

Для якісної організації освітнього процесу Університет має сучасну 

матеріально-технічну базу, яка постійно вдосконалюється та модернізується. 

Університет розташований на площі понад 16 га. Відстань між навчальними 

корпусами складає в середньому 2,2 км. Загальна площа будівель Університету 

складає 94084,96 м2, у тому числі площа навчально-лабораторних будинків 

63597,5 м2. Загальна навчальна площа навчально-лабораторних будинків 

Університету складає 45124,3 м2. Будівлі відповідають чинним санітарно-

технічним та протипожежним нормам.  

Важливу роль в організації та методичному забезпечення освітнього 

процесу мають кабінети та лабораторії. В Університеті функціонує 256 аудиторій 

(з них 64 навчальні лабораторії, 88 навчальних і навчально-методичних кабінетів 

(у тому числі 21 – кафедри військової підготовки), що відповідають чинним 

санітарно-технічним та протипожежним нормам. Для потреб освітнього процесу 

в Університеті є 37 навчальних лабораторій обчислювальної техніки, оснащених 

сучасною комп’ютерною технікою.  

У 2018 р. ректор організовував роботу структурних підрозділів 

Університету щодо забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний 
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доступ до будівель, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно 

до державних будівельних норм, правил і стандартів. На засіданні вченої ради 

Університету 30 травня 2018 р. (протокол № 5) було затверджено Порядок 

супроводу (надання) допомоги особам з інвалідністю та іншим маломобільним 

групам населення у Кам’янець-Подільському національному університеті імені 

Івана Огієнка. 

Забезпеченість комп’ютерною технікою 

Ректор протягом звітного періоду організовував роботу структурних 

підрозділів Університету щодо виконання вимоги із забезпечення комп’ютерними 

робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, які 

необхідні для виконання освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) 

програм спеціальностей Університету. 

Значна увага ректора Університету у звітному періоді була приділена 

комп’ютеризації освітнього процесу. Так, у 2018 р. було здійснено закупівлю 24 

одиниць комп’ютерної техніки на суму 203 тис. грн, придбано техніки для 

оновлення комп’ютерної мережі на суму 66 тис. грн та для закупівлі ліцензійного 

програмного забезпечення виділено 25,8 тис. грн. 

Ректор у звітному періоді вирішував питання програмного забезпечення 

навчальних лабораторій обчислювальної техніки, що забезпечують виконання 

навчальних планів підготовки фахівців. У 2018 р. продовжено ліцензію Microsoft 

Imagine Primium. Для потреб освітнього процесу також використовується 

програмне забезпечення вільного використання – операційна система Ubuntu 

Linux, офісний пакет OpenOffice.org, Scilab, KompoZer. 

Університет у звітному періоді орендував 1 комп’ютерний клас у міському 

приватному ліцеї «Антей» із загальною кількістю комп’ютерів 12 одиниць. 

Сьогодні в Університеті нараховується 734 комп’ютери, що дозволяє у повному 

обсязі забезпечувати освітній процес із викладання навчальних дисциплін 

навчальних планів підготовки фахівців напрямів/спеціальностей Університету за 

ступенями вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», спрямованих 

на ознайомлення здобувачів вищої освіти з новими інформаційними технологіями 
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та формування навичок користування сучасною комп’ютерною технікою. 

В Університеті функціонує єдина локальна комп’ютерна мережа, до якої 

підключено всі структурні підрозділи. Проведено її модернізацію, розширення або 

доповнення у вигляді підключень додаткових персональних комп’ютерів на 

педагогічному факультеті, кафедрі військової підготовки та економічному 

факультеті й інших факультетів і структурних підрозділів по волоконно-оптичних 

каналах, які під’єднані до загальноуніверситетської мережі з виходом в Інтернет. У 

2018 р. для факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології було 

виконано перепідключення мережі на оптоволоконний канал з метою збільшення 

пропускної спроможності Інтернету, що призвело до покращення її швидкодії та 

ін. Для доступу до Інтернету в Університеті використовується два широкосмугові 

високошвидкісні канали («Датагруп», ТОВ «Імпульс – 200 Мбіт/сек.) та два 

комутовані канали (ПрАТ «Укртелеком» – 5 Мбіт/сек.). 

Забезпеченість навчальних аудиторій Університету мультимедійним 

обладнанням (телевізорами, проекторами, кодоскопами, плазмовими панелями, 

трансляційними, багатофункціональними пристроями) відповідає Ліцензійним 

вимогам. 

Для належної інформатизації освітнього процесу в Університеті функціонує 

центр інформаційних технологій.  

Забезпеченість гуртожитками здобувачів вищої освіти 

Важливою складовою технологічних вимог провадження освітньої 

діяльності Університету та вагомою складовою його матеріально-технічної бази є 

гуртожитки, проживанням у яких, при потребі, здобувачам вищої освіти 

забезпечується. У структурі Університету є 6 гуртожитків площею 28834,8 м2, у 

яких одночасно можуть проживати 2472 особи, що дозволяє забезпечити 

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 фізичною культурою і 
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спортом в 11 спортивних залах, на стадіоні Університету із 9 майданчиками, з 

них: 2 майданчики для гри в баскетбол, майданчик для гри у футзал, гандбольний 

майданчик, майданчик для метань, майданчик для великого тенісу, майданчик для 

пляжного волейболу, майданчик для рухливих ігор, майданчик для гри у городки. 

До послуг студентів – актова зала в навчальному корпусі № 1 на 252 

посадкові 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 і 

розміщення в Інтернеті. Університет внесено до Державного реєстру видавців, 

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції. 

Інформаційне забезпечення освітнього процесу 

Протягом звітного періоду в Університеті забезпечувався доступ 

здобувачам вищої освіти і науково-педагогічним працівникам до вітчизняних та 

закордонних фахових періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці, до баз даних періодичних наукових видань 

англійською мовою відповідного або спорідненого профілю. Так, протягом 

2018 р. бібліотека Університету надавала доступ до повнотекстової бази даних 

електронних документів «Polpred.com.», передплачений доступ МОН України 

забезпечив науково-педагогічним працівникам доступ до наукометричних баз 

Scopus та Web of Science. 

Ректор забезпечив у 2018 р. передплату 82 фахових періодичних видань (76 

вітчизняних, 6 закордонних), на які було витрачено 88063 грн.  

Для користувачів бібліотекою Університету протягом 2018 р. було 

забезпечено проведення серії занять (вебінарів), зокрема: 30 січня – 01 лютого 

2018 р. – про можливості ресурсів та інструментів на платформі наукометричних 

баз для наукової діяльності; 12-14 березня 2018 р. – про можливості ресурсів 

наукометричних баз компанії Clarivatc Analytics; 25-26 квітня 2018 р. – про 

пошук, підбір і аналіз наукових видань у наукометричних базах для публікації 

власних досліджень; 30 листопада 2018 р. – «Корегування профілів автора та 
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установи у Scopus». З метою спрощення пошуку інформації в наукометричних 

базах на засіданні вченої ради Університету 29 березня 2018 р. (протокол № 3) 

було затверджено «Рекомендації з пошуку публікацій та видань, що індексуються 

наукометричними базами даних для учасників освітнього процесу Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка». 

У 2018 р. ректор спрямував кошти на закупівлю навчальної літератури – 446 

примірників на суму 91517,70 грн.  

Упродовж 2015-2018 рр. ректор Університету виділив кошти на закупівлю 

1091 примірника на загальну суму 19605,44 грн (2015 р. – 313 прим. на суму 

42340 грн; 2016 р. – 313 прим. на суму 54672,70 грн; 2017 р. – 19 прим. на суму 

7524 грн; 2018 р. – 446 прим. на суму 91517,70 грн). 

У 2018 р. Університет удосконалював зміст і структуру свого офіційного 

веб-сайту, зокрема на домені Університету (kpnu.edu.ua) було створено і введено 

в дію його повноцінну англомовну версію з листопада 2018 р. 

(http://eng.kpnu.edu.ua/). На веб-сайті розміщено основну інформацію про 

діяльність Університету (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, 

освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна (наукових працівників) 

діяльність, зразки документів про освіту, умови для доступності осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень, навчальні та 

наукові структурні підрозділи, їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила 

прийому, контактна інформація) у розділі «Документи Університету» у вкладці 

«Публічна інформація». У 2018 р. Університет було зареєстровано на платформі 

Українського державного центру міжнародної освіти та на платформі 

Національного офісу Erasmus+ для пошуку закордонних партнерських закладів 

вищої освіти та ін. 

Для створення інформаційного забезпечення згідно з технологічними 

вимогами у сфері вищої освіти Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності ректор протягом звітного періоду організовував діяльність щодо 

якісного доступу і використання Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти (ЄДЕБО), широкого впровадження АСК «ВНЗ», модульного об’єктно-

http://eng.kpnu.edu.ua/
http://eng.kpnu.edu.ua/
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орієнтованого динамічного навчального середовища (MOODLE) та інших 

інформаційно-комп’ютерних технологій у практику роботи структурних 

підрозділів Університету. У системі МООDLЕ науково-педагогічні працівники 

мають змогу самостійно створювати електронні курси і здійснювати навчання, 

надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, 

вести електронні журнали обліку оцінок, налаштовувати різноманітні ресурси 

курсу та ін., а здобувачі вищої освіти мають можливість через Інтернет 

ознайомитися з навчальним матеріалом, який може бути поданий у вигляді 

інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний 

посібник та ін.), виконати завдання та надіслати його для перевірки, пройти 

електронне тестування тощо. Електронні навчальні курси Університету створені 

та використовуються як засоби навчання для здобувачів вищої освіти на всіх 

етапах освітнього процесу під час вивчення ними відповідних дисциплін, а також 

практикується їх використання для проведення ректорських контрольних робіт і 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання для майбутніх вступників.  

Ця навчальна платформа також надає можливості для реалізації та 

підтримки модуля «Unplag», з допомогою якого забезпечується функціонування 

ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату. У 2018 р. в 

Університеті продовжилася робота з удосконалення системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату, зокрема через введення в дію Положення про 

перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт 

на академічний плагіат та реалізацію методичних рекомендацій Міністерства 

освіти і науки України щодо запобігання академічному плагіату та його 

виявлення в наукових роботах і рекомендацій з академічної доброчесності 

закладам вищої освіти. 

Соціально-побутова інфраструктура Університету 

Бібліотека Університету, як науково-інформаційний та культурно-освітній 

осередок, має важливе значення в інформаційному забезпеченні підготовки 

фахівців в Університеті і спрямовує свою діяльність на формування ресурсного 

потенціалу, створює сприятливі умови для поширення та вільного доступу до 
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інформації, забезпечує подальше впровадження нових інформаційних технологій 

та якісне надання послуг. Одними із пріоритетних напрямів і завдань бібліотеки є 

якісне формування інформаційного ресурсу відповідно до потреб користувачів, 

напрямів підготовки/спеціальностей Університету; якісне комплектування 

бібліотечного фонду; впровадження інноваційних технологій у процеси діяльності 

книгозбірні та ін. 

Бібліотека складається з таких відділів: відділу комплектування та наукової 

обробки документів; інформаційно-бібліографічного відділу; відділу електронних 

інформаційних ресурсів; відділу абонементів та читальних залів, який має 4 

абонементи та 8 читальних залів на 530 посадкових місць, а також 1 читальний 

зал на 12 посадкових місць функціонує на кафедрі військової підготовки. Усі 

підрозділи бібліотеки мають доступ до Інтернету. У навчальному корпусі № 1 

функціонують Wi-Fi зони. Вісім підрозділів бібліотеки Університету 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). 

У бібліотеці за єдиним обліком, який відбувається за допомогою 

електронної бази даних «Читач» автоматизованої бібліотечної інформаційної 

системи «УФД/Бібліотека», станом на грудень 2018 р. зареєстровано 4419 

користувачів. Упродовж 2018 р. підрозділи бібліотеки здійснили обслуговування 

11652 користувачів. 

У грудні 2018 р. фонд бібліотеки налічував 1096399 примірників. У 

звітному році він збільшився на 4766 документів, з них: книг – 3798 прим., 

авторефератів – 226 прим. Заміна загублених користувачами документів склала 

700 прим. З редакційно-видавничого відділу Університету отримано 574 

документи на суму 26610 грн. 

У звітному періоді була проведена акція «Подаруй бібліотеці книгу!», яка 

сприяла поповненню фонду бібліотеки на 2078 прим. Активну участь у акції 

взяли: Копилов С.А. (179 прим.), Завальнюк О.М. (105 прим.), Рарицький О.А. (87 
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прим.), Демчик К.І., Бабюк Т.Й., Бахмат Н.В. (131 прим.), Дубінський В.А. (83 

прим.), Баженов Л.В. (76 прим.), Жигульова Е.О. (66 прим.), Стасюк І.І. (20 

прим.), Печенюк М.А., Паур І.В. (52 прим.), Урсу Н.О. (39 прим.), Федьков О.М. 

(20 прим.), Миронова С.П. (16 прим.) та ін. 

У результаті книгообміну з бібліотеками ЗВО в 2018 р. отримано 43 

примірники на суму 2623 грн. Книгообмін здійснювався з науковими 

бібліотеками Львівського національного університету імені Івана Франка, 

Ужгородського національного університету та Тернопільського національного 

економічного університету. 

Працівники бібліотеки Університету виконали значну культурно-

просвітницьку роботу, а саме: провели 26 комплексних заходів, 8 інформаційних 

годин та 46 бібліографічних оглядів з актуальної тематики. Розроблено 117 

книжкових і 35 віртуальних виставок.  

До 100-річчя заснування Університету бібліотекарі підготували та провели 

цикл заходів, що включали інформаційно-просвітницькі заходи, презентації 

публікацій науково-педагогічних працівників, бібліографічні огляди, 

інформаційні години, створення традиційних і віртуальних виставок та ін. У 

читальному залі № 1 організовано літературний гурток «Муза». Працівники 

бібліотеки історичного факультету започаткували «Дискусійний клуб однієї 

книги». 

Одним із джерел забезпечення освітнього процесу є електронні ресурси. 

Упродовж року здійснено роботу з удосконалення автоматизації бібліотечних 

процесів. У березні 2018 р. було проведено перевстановлення АБІС 

«УФД/Бібліотека» до нової версії 2.5.28. (5000 грн), що сприяло удосконаленню 

віддаленого пошуку необхідної літератури. Станом на грудень 2018 р. 

електронний каталог бібліотеки нараховує 277010 бібліографічних записів назв на 

509169 прим. документів. За звітний період ним скористалось 676 користувачів, 

відвідуваність – 2010 пошуків. До повнотекстової бази бібліотеки прикріплено 

22652 документи. 
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Фахівці бібліотеки систематично працювали над наповненням «Зведеного 

електронного каталогу бібліотек вищих навчальних закладів Хмельницької 

області» та електронної бази «Науковці Хмельниччини». 

Безперервно поповнювався web-сайт бібліотеки. Упродовж 2018 р. 

відвідуваність даного ресурсу – 31341 перегляд, сайт відвідало 24438 

користувачів.  

Тривала робота над оновленням, наповненням і налаштуванням збору 

статистики інституційного репозитарію (електронного архіву) Університету. 

Обсяг його ресурсу налічує 1820 документів. За звітний період завантажено 703 

документи. Користувачі переглянули документи з електронного архіву 67452 

рази. Проводилась робота з надання індексу УДК публікаціям науково-

педагогічних працівників Університету. Всього заіндексовано 1680 наукових 

праць. За допомогою віртуальної послуги «Віддалене визначення індексів УДК та 

ББК» зашифровано 230 документів. 

У 2018 р. колектив бібліотеки здійснював видавничу та наукову роботу, в 

результаті чого було опубліковано біобібліографічні покажчики: Календар 

знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка на 2018 рік (До 100-річчя заснування Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка та 100-річчя заснування 

університетської бібліотеки); «Авторитетний педагог, відомий історик, 

досвідчений керівник Анатолій Григорович Філінюк (до 65-річчя від дня 

народження та 40-річчя педагогічної і наукової діяльності)»; Видання особового 

фонду Павла Дорожинського, які зберігаються у бібліотеці Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка : у 2-х ч.; Інформ-

реліз заходів бібліотеки до 100-річчя заснування Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка та 100-річчя бібліотеки 

університету; Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. Вип. 5.; Наукові 

праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

(2010–2017) : бібліографічний покажчик змісту. Вип. 2.; Періодичні видання в 
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бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка : поточний покажчик на 2019 рік та ін.  

На офіційному веб-сайті Університету на домені (kpnu.edu.ua) функціонує 

веб-сторінка бібліотеки Університету (http://library.kpnu.edu.ua/). 

В Університеті 27-28 вересня 2018 р. було проведено Всеукраїнську 

науково-практичну конференцію «Університетські бібліотеки: історія, досвід та 

перспективи розвитку» (до 100-річчя від дня заснування бібліотеки Університету). 

Працівники бібліотеки взяли участь у наукових форумах: ХV Подільська наукова 

історико-краєзнавча конференція (м. Кам’янець-Подільський); скайп-конференція 

«Про стан впровадження УДК» (м. Київ); за звітний період підготували 20 

публікацій та ін. 

Навчально-методичне забезпечення 

Упродовж 2018 р. на засіданнях вченої ради Університету систематично 

розглядалися питання навчально-методичного забезпечення як важливої умови 

забезпечення якості освітнього процесу та якості вищої освіти, зокрема: 

«Обговорення та затвердження освітніх програм підготовки фахівців 

спеціальностей університету» (протокол № 2 від 05 березня 2018 р.); 

«Обговорення та затвердження нових навчальних планів та змін до чинних 

навчальних планів підготовки фахівців напрямів/спеціальностей університету»; 

(протокол № 3 від 29 березня 2018 р.); «Аналіз кадрового і технологічного 

забезпечення підготовки фахівців напрямів/спеціальностей Університету на 

відповідність вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 

№ 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 

№ 347» (протокол № 10 від 29 листопада 2018 р.); «Якість освітньо-професійних 

програм зі спеціальностей університету, набір на 1 курс з яких здійснено в 2018 р., 

та стан їх розміщення на веб-сайті університету відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 19 березня 2018 р. № 253 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 р. № 1432» (протокол 

№ 11 від 27 грудня 2018 р.) та ін.  
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Освітні програми і навчальні плани та зміни до чинних навчальних планів 

підготовки фахівців спеціальностей Університету ухвалені вченою радою 

Університету 05 березня 2018 р. (протокол №2), 29 березня 2018 р. (протокол №3) 

і 30 серпня 2018 р. (протокол № 7), були введені в дію наказами ректора від 04 

травня 2018 р. № 27-ОД «Про введення в дію освітньо-професійних програм, 

навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти освітніх ступенів 

«бакалавр», «магістр» 2018 року вступу, додаткових спеціальностей (предметних 

спеціальностей) і спеціалізацій та змін до чинних навчальних планів» і від 30 

серпня 2018 р. № 60-ОД «Про зміни до навчальних планів». 

На підставі укладених освітніх програм і навчальних планів підготовки 

фахівців спеціальностей Університету науково-педагогічні працівники 

упорядковують комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін 

(КНМЗД) відповідно до «Рекомендацій щодо структури і змісту комплексу 

навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни у Кам’янець-

Подільському національному університеті імені Івана Огієнка». На кафедрах 

Університету наявні програми навчальних дисциплін, програми з усіх видів 

практичної підготовки, методичні матеріали для проведення підсумкової атестації 

здобувачів вищої освіти, інші матеріали навчально-методичного забезпечення. У 

2018 р. видані друком «Методичні рекомендації з написання та оформлення 

дипломних робіт (проектів) студентами Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка» (укладачі: Воєвідко Л.М., Кобильник В.В.; 

науковий редактор Копилов С.А.). 

У 2018 р., у зв’язку із закінченням терміну дії сертифікатів про акредитацію 

окремих напрямів підготовки/спеціальностей Університету та з урахуванням 

наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 р. № 1432 «Про 

визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, 

що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію 

спеціальностей», і наказу від 19 березня 2018 р. № 253 «Про внесення змін до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 р. № 1432», 

Університет здійснив акредитацію напрямів підготовки/спеціальностей і освітньо-
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професійних програм. Акредитовано освітньо-професійну програму 

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології» зі спеціальності 122 

Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Комп’ютерні науки) галузі знань 

12 Інформаційні технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

(рішення Акредитаційної комісії від 20 лютого 2018 р., протокол № 128); 

проведено первинну акредитацію підготовки фахівців освітнього ступеня 

«бакалавр» галузі знань 1401 Сфера обслуговування напряму підготовки 6.140101 

Готельно-ресторанна справа; проведено чергову акредитацію підготовки фахівців 

освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 0403 Системні науки та кібернетика 

напряму підготовки 6.040302 Інформатика* (рішення Акредитаційної комісії від 

10 липня 2018 р., протокол № 131).  

У першому семестрі 2018-2019 н. р. акредитовано такі освітньо-професійні 

програми спеціальностей Університету: Облік і оподаткування зі спеціальності 

071 Облік і оподаткування; Підприємництво і торгівля зі спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Управління персоналом та 

економіка праці зі спеціальності 073 Менеджмент; Управління навчальним 

закладом зі спеціальності 073 Менеджмент; Політологія зі спеціальності 052 

Політологія; Музичне мистецтво зі спеціальності 014 Середня освіта  (Музичне 

мистецтво); Образотворче мистецтво зі спеціальності 014 Середня освіта  

(Образотворче мистецтво); Дошкільна освіта зі спеціальності 012 Дошкільна 

освіта; Початкова освіта зі спеціальності 013 Початкова освіта; Географія зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Географія); Фізична реабілітація зі 

спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія; Фізична культура зі спеціальності 

014 Середня освіта  (Фізична культура); Охорона праці зі спеціальності 015 

Професійна освіта (Охорона праці); Математика, інформатика зі спеціальності 

014 Середня освіта (Математика). 

Матеріали самоаналізу сформовані відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення 

про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 

навчальних закладах та вищих професійних училищах», наказу Міністерства 
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освіти і науки, молоді та спорту України від 13 червня 2012 р. № 689 «Про 

затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності 

та вищого навчального закладу» з урахуванням Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 

грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 

травня 2018 р. № 347). 

У навчальних планах підготовки здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня «бакалавр» не менше 50% обсягу кожної освітньо-професійної програми 

спрямовано на формування загальних і спеціальних (фахових) компетентностей. 

Враховано також право здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін у 

межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в 

обсязі, що становить не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для даного рівня вищої освіти (відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 62 Закону 

України «Про вищу освіту»). Також враховано вимогу щодо кількості навчальних 

дисциплін (нормативних і вибіркових з урахуванням практик та курсових робіт): 

вона не перевищує 16 на навчальний рік та, відповідно, до 8 на семестр. Навчальні 

дисципліни планували, здебільшого, обсягом не менше 4 кредитів ЄКТС, 

мінімальний обсяг виробничої та навчальної практик заплановано, як правило, не 

менше 5% обсягу освітньої програми на кожну. Враховані й інші вимоги, 

окреслені вищезазначеними наказом по Університету та інструкцією. 

На спільному засіданні конференції трудового колективу та вченої ради 

Університету 30 серпня 2018 р. ректор звернув увагу завідувачів кафедр на 

необхідності упорядкування комплексів навчально-методичного забезпечення 

дисциплін (КНМЗД) відповідно до вимог, ширшого використання можливостей 

системи модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального 

середовища (МООDLЕ) для підвищення якості самостійної роботи студентів.  

За звітний період на засіданнях вченої ради розглядалися питання 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти Університету, зокрема на 

засіданні 30 травня 2018 р. було обговорено і затверджено Концепцію організації 
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та проведення всіх видів практик здобувачів вищої освіти на засадах 

компетентнісного підходу в Університеті та Положення про проведення практик 

здобувачів вищої освіти в Університеті (протокол № 5) та ін. 

Пріоритетними завданнями ректора щодо удосконалення технологічного 

забезпечення провадження освітньої діяльності в сфері вищої освіти в 

Університеті є: 

– створити і розмістити на офіційному веб-сайті Університету інформаційні 

пакети з кожної освітньої (освітньо-професійної/освітньо-наукової) програми; 

– забезпечувати участь зовнішніх стейкхолдерів в експертизі освітніх 

програм на етапі їх створення та періодичного оновлення, в оцінюванні 

навчальних досягнень студентів під час атестації, у процесі навчання студентів в 

Університеті (викладання спецкурсів, керівництво практикою, 

керівництво/співкерівництво курсовими, дипломними роботами тощо); 

– розвивати локальну мережу Університету, максимально використовувати 

інформаційну платформу MOODLE та удосконалювати веб-ресурс Університету, 

забезпечити подальше впровадження в Університеті автоматизованої 

інформаційної системи АСК «ВНЗ»; 

– реалізувати план заходів щодо розширення та оновлення матеріально-

технічної бази Університету; 

– удосконалювати зміст і структуру офіційного веб-сайту Університету та 

його англомовну версію; 

– створити потужне освітньо-інформаційне середовище в Університеті, що 

відповідає міжнародним стандартам, та впроваджувати в освітній процес сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології; 

– забезпечувати публічність інформації про діяльність Університету 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання 

оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів» від 

19 лютого 2015 р. № 166; 

– забезпечувати розробку/оновлення, наповнення та інформаційну 

підтримку сайтів структурних підрозділів Університету та ін. 
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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», Закону України «Про освіту», Колективного договору між адміністрацією 

та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка на 2018-2020 рр., оновленого Порядку 

проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-

педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, який 

затверджено на засіданні вченої ради 27 червня 2017 р. (протокол № 8) та введено 

в дію наказом ректора від 30 червня 2017 р. № 48-ОД. 

У 2018 р. наказами ректора від 23 квітня 20187 р. № 217-К, від 29 червня 

2018 р. № 320-К, від 24 жовтня 2018 р. № 500-К оголошено конкурси на 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедр 

Університету. Загалом оголошено конкурси на заміщення 180 посад. Зокрема, за 

результатами конкурсних відборів, ухвалами вченої ради Університету та вчених 

рад факультетів на посади науково-педагогічних працівників обрано: 

 деканів історичного, природничого та фізико-математичного факультетів; 

 8 завідувачів кафедр; 

 7 професорів кафедр; 

 директора бібліотеки. 

 

6. Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність 

університету, зокрема й впровадження результатів його наукових 

досліджень, міжнародна наукова та науково-технічна співпраця 

 

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в Університеті є 

невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції 

наукової, освітньої та виробничої діяльності в системі вищої освіти. Вона є 

обов’язковою складовою кожного науково-педагогічного працівника 

Університету і спрямована на здобуття нових наукових знань шляхом проведення 
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наукових досліджень і розробок та їх орієнтацію на створення і впровадження 

нових конкурентоспроможних технологій для забезпечення інноваційного 

розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу, застосування 

нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою 

освітою, формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного 

забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.  

Упродовж 2018 р. колектив Університету продовжував працювати за 

такими пріоритетними тематичними напрямами: 

 теорія і технологія управління пізнавальною діяльністю в навчанні 

природничо-математичних та технологічних дисциплін; 

 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; 

 нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства; 

 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; 

 аналітичні та якісні методи дослідження диференціальних, інтегральних і 

різницевих рівнянь. 
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В Університеті функціонує 18 наукових шкіл, 13 науково-дослідних 

центрів, 24 науково-дослідні та навчально-наукові лабораторії. 

Упродовж 2018 р. в Університеті виконували одну науково-дослідну 

роботу, яка фінансувалася за рахунок коштів державного бюджету Міністерством 

освіти і науки України – тема «Теорія управління процесами формування 

компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього учителя фізико-

технологічного профілю» (№ 0117U000761), керівник – завідувач, професор 

кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, 

доктор педагогічних наук, професор Атаманчука П.С. Загальний обсяг 

фінансування науково-дослідних робіт, виконаних у 2018 р., складає 500 тис. грн. 

Результати досліджень відображені у вигляді 1 дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук (Кух А.М. «Теоретико-методичні 

засади професійної підготовки майбутніх учителів фізики в умовах освітньо-

інформаційного середовища») та 1 дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата педагогічних наук (Сондак О.В. «Формування предметної 

компетентності з фізики у студентів медичних коледжів при вивченні оптики»). 

У звітному періоді ректор організовував співпрацю науково-педагогічних 

працівників Університету з Міністерством освіти і науки України, галузевими 

державними органами управління закладами вищої освіти, Національною 

академією наук України та національними галузевими академіями наук, органами 

громадського самоврядування у сфері вищої освіти та Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти. 

У звітному періоді науковці Університету входили до Наукової ради 

Міністерства освіти і науки України за такими фаховим напрямами: 

«Математика» – доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з 

наукової роботи Конет І.М.; «Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, 

проблеми освіти і науки, молоді та спорту» – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної 

освітньої галузі Атаманчук П.С.; «Літературознавство, мовознавство, 

мистецтвознавство та соціальні комунікації» – доктор філологічних наук, 
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професор, завідувач кафедри української мови Марчук Л.М.; «Охорона 

навколишнього середовища» – доктор біологічних наук, професор, завідувач 

кафедри біології та методики її викладання Любінська Л.Г. 

З метою підтримки кращих молодих учених (віком до 35 років), які успішно 

проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки 

і вже досягли визнаних результатів, Кабінет Міністрів України щорічно відзначає 

їх, призначаючи стипендії Кабінету Міністрів України. Так, у 2018 р., постановою 

президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки 5 молодим 

науковцям Університету: Білику Р.М., кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі; 

Юрчишину Ю.В., кандидату наук з фізичного виховання та спорту, завідувачу 

кафедри теорії і методики фізичного виховання; Опалюк Т.Л., кандидату 

педагогічних наук, асистенту кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи; 

Боднарчук Т.Л., кандидату економічних наук, старшому викладачу кафедри 

економіки підприємства; Клімчук Ю.А., аспіранту кафедри історії України, 

призначено стипендії Кабінету Міністрів України; Боднар А.О., кандидату 

педагогічних наук, старшому викладачу кафедри теорії і методики фізичного 

виховання у листопаді 2018 р. було призначено стипендію Кабінету Міністрів 

України для молодих учених. 

У звітному періоді відбулося присвоєння стипендії Президента України 

Баженову Л.В., доктору історичних наук, професору, академіку Української 

академії історичних наук, директору Центру дослідження історії Поділля 

Інституту історії України НАН України, з метою стимулювання творчої праці та 

засвідчення визнання видатних особистих досягнень (Указ Президента 

України від 09 листопада 2018 р. №359/2018). 

У щорічному рейтингу університетів України за показниками Scopus 

2018 р., який у квітні 2018 р. проводила видавнича служба «УРАН» на замовлення 

інтернет-ресурсу «Освіта.ua», на основі наукометричного моніторингу суб’єктів 

науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse 
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Scopus, на підставі якого й складено рейтинг українських закладів вищої освіти, 

Університет посів 145 місце серед 162 закладів вищої освіти. 

У щорічному консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 

2018 р., у якому було використано найбільш авторитетні серед експертів та 

засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України 

«Топ-200 Україна 2018», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт», кожен з яких мав 

різні критерії оцінювання закладів вищої освіти, станом на липень 2018 р. 

Університет мав 128 місце з 237 українських вишів. 

Враховуючи сучасні освітні інтеграційні процеси, ректор упродовж 2018 р. 

спрямовував колектив Університету на розвиток міжнародної співпраці із 

закордонними закладами вищої освіти, науковими установами, освітніми 

організаціями, на участь у програмах академічної мобільності, у програмах 

двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського 

обміну здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників, на 

проведення спільних наукових досліджень, на організацію міжнародних 

конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів, на відрядження за кордон 

науково-педагогічних працівників для науково-педагогічної та наукової роботи 

відповідно до укладених міжнародних угод із зарубіжними закладами вищої 

освіти та іноземними партнерами, на розвиток міжнародної співпраці з ними, 

зокрема з: Білоруським державним педагогічним університетом імені Максима 

Танка, Інститутом економіки Національної академії наук Білорусі, Балтійською 

міжнародною академією (Латвія), Інститутом історії Литви, Державним 

Університетом Молдови, Жешівським університетом (Республіка Польща), 

Університетом імені Миколая Коперніка, м. Торунь (Республіка Польща), 

Академією образотворчого мистецтва Яна Матейки (Республіка Польща), 

Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща), Університетом 

імені Адама Міцкевича в Познані (Республіка Польща), Словацьким 

сільськогосподарським університетом, м. Нітра (Словаччина) та ін.; з Німецькою 

академічною службою обміну студентів і викладів (ДААД), представництвом 

ООН в Україні, з міжнародною молодіжною організацією АIESES, з 
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Європейським Союзом (програма Erasmus+), з British Council (проект «Active 

Citizens» Британської Ради для молоді в галузі міжкультурного діалогу і 

соціального розвитку) та ін.; з Консорціумом Українських університетів і 

Варшавського університету, з Міжнародною асоціацією університетів та ін. 

Ректор протягом звітного періоду сприяв реалізації підписаних раніше угод 

про співпрацю із закордонними ЗВО та укладанню нових угод, зокрема: 18 квітня 

2018 р. відбулося підписання угоди про співпрацю між Університетом та 

Інститутом дослідження та розвитку Люблінського науково-технологічного 

парку; 20 квітня 2018 р. – про співпрацю між Університетом та Вищою школою 

економіки та інновацій в м. Люблін. Предметом угоди є співпраця у напрямах 

наукових досліджень, обмін викладачів та студентів, проведення спільних 

наукових конференцій тощо; 05 листопада 2018 р. було переукладено угоду із 

Балтійською міжнародною академією, в рамках якої будуть здійснюватися 

програми академічної мобільності, обмін викладачами та здобувачами вищої 

освіти, а також програми подвійного диплому. 

У 2018 р. ректор забезпечував співпрацю з міжнародними організаціями та 

установами, а саме: 19 січня 2018 р. відбулося підписання угоди із молодіжною 

громадською організацією «АЙСЕК в Україні», в рамках міжнародних стажувань 

якої Університет прийняв волонтерів Шао Таоджі (Китайська Народна 

Республіка) та Умуд Гюнес (Республіка Туреччина), які впродовж шести тижнів 

проводили розмовні клуби зі студентами Університету; 09 лютого 2018 р. – про 

співпрацю з питань стажування студентів із ТОВ «КАЛІПСО ТУР ЮА», що 

спрямована на реалізацію проекту стажувань у Турецькій Республіці у сфері 

туризму; 02 квітня 2018 р. – про партнерство між Британською Радою в Україні та 

Університетом у рамках програми «Активні Громадяни»; 16 жовтня 2018 р. 

укладено угоду між Університетом та Goethe-Institut в Україні в особі ректора 

Сергія Копилова та директорки Беате Кьолер про співробітництво у підготовці та 

підвищенні кваліфікації викладачів німецької мови; 22 листопада 2018 р. 

відбулась зустріч із представниками Інституту національної пам’яті Республіки 

Польща, на якій директор Інституту Ярослав Шарек передав ректорові 
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Університету Сергію Копилову диск з оцифрованими архівними документами 

періоду перебування першого ректора Університету Івана Огієнка в Польщі; 05 

грудня 2018 р. відбулося підписання угоди про співпрацю між Університетом та 

реставраційною компанією Горек Рестауро ТОВ (Республіка Польща), що 

відкриває можливості для проходження фахової практики здобувачів вищої освіти 

спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

за освітньою програмою «Реставрація творів мистецтва на території Польщі».  

На підставі двосторонньої угоди між Міністерством освіти і науки України 

та Міністерством науки та вищої освіти Польщі в рамках національної агенції 

академічних обмінів (NAWA) до освітнього процесу в Університеті залучаються 

іноземні викладачі польської мови. Так, в Університеті впродовж 2017-2018 н. р. 

працювала викладач Вєслава Свєрщ (Республіка Польща), а у 2018-2019 н. р. 

працює доктор гуманітарних наук, учитель польської мови для іноземців 

Александра Столярчик (Республіка Польща). 

Ректор також сприяв реалізації академічної мобільності здобувачів вищої 

освіти в рамках програми Erasmus+ (КА1: Навчальна (академічна мобільність). 

Студент педагогічного факультету Богдан Щупак отримав грант на семестрове 

навчання в Університеті Миколая Коперніка (м. Торунь, Республіка Польща) з 21 

лютого по 6 липня 2018 р. Студентка факультету української філології та 

журналістики Олександра Стара і керівник відділу міжнародних зв’язків доцент 

Тетяна Сторчова пройшли конкурсний відбір до участі у програмі Erasmus+ (КА1: 

Навчальна (академічна мобільність).  

У 2018 р. в рамках підписаної угоди про співпрацю між Університетом та 

Університетом Адама Міцкевича здобувачі вищої освіти мали можливість 

навчатись в Інституті Європейської культури (м. Гнєзно, Республіка Польща) на 

безоплатній основі. Після отримання рекомендації студенти та магістранти 

проходять одночасне навчання у двох ЗВО. Так, студент ступеня вищої освіти 

«магістр» історичного факультету заочної форми навчання спеціальності 014 

Середня освіта (Історія) Дмитро Бабінський є студентом денної форми навчання 

за напрямом «Європейська комунікація» в цьому закордонному виші. 
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У звітному періоді ректор забезпечував участь Університету в міжнародних 

проектах, зокрема, у серпні 2018 р. долучилися до проекту програми Британської 

Ради «Active Citizens», метою якого є сприяння соціальним змінам і забезпечення 

сталого розвитку шляхом створення і розбудови мережі молодих лідерів із 

залученням молодіжних організацій, які є рушіями реформ у своїх громадах та 

надання їм знань та навичок, що сприятимуть побудові відносин між людьми на 

засадах рівності та рівних можливостей, поваги до різноманіття, вміння вести 

безконфліктний діалог. Здобувачі вищої освіти Університету були активними 

учасниками програм підготовки фасилітаторів проекту Британської Ради 

(О. Магдій, М. Сльозкін, Д. Яцишин). З 25 лютого по 03 березня 2018 р. у рамках 

ІІ етапу проекту «Прогресивне управління університетом» керівник відділу 

моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації 

Розумовська О.Б. відвідала Університет Масарика (м. Брно, Чеська Республіка) та 

мала змогу ознайомитися з методикою організації надання централізованих 

послуг у сфері управління та оцінювання академічної якості, новими трендами в 

освіті у контексті привабливості спеціальностей, акредитації програм, проектів, 

професійної практики студентів, працевлаштування на ринку праці, новими 

технологіями в навчанні, науці, досвідом залучення студентів до управління 

факультетом та університетом, методикою оцінювання результатів навчання 

студентів тощо. З 12 листопада по 16 листопада 2018 р. було реалізовано ІІІ етап 

проекту «Прогресивне управління університетом», у якому взяла участь доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та 

інклюзивної освіти Миронова С.П. з темою «Інклюзія в університетському 

середовищі», яка в межах проекту була представлена кафедрою соціальної 

педагогіки Університету Масарика (м. Брно, Чеська Республіка). Миронова С.В. 

також вивчила досвід Університету Масарика щодо запровадження інклюзії в 

ЗВО, роботи Центру підтримки студентів зі специфічними потребами. 

Упродовж 2018 р. науково-педагогічні працівники Університету брали 

участь у стипендіальних програмах, зокрема: кандидат мистецтвознавства, 

старший викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного 
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мистецтва і реставрації творів мистецтва Шульц Н.А. – у річному науковому 

стажуванні для молодих науковців зі Сходу у Польщі «Programie Rządu RP dla 

Młodych Naukowców», який реалізується у рамках Консорціуму українських 

університетів і Варшавського університету; у рамках стипендіальної програми 

Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща «Gaude 

Polonia» кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва і реставрації творів мистецтва Підгурний І.С. 

пройшов шестимісячне стажування (01 лютого – 31 липня 2018 р.) в Академії 

образотворчого мистецтва імені Яна Матейки (м. Краків, Республіка Польща). 

У 2018 р. ректор сприяв участі науково-педагогічних працівників 

Університету у програмах академічної мобільності (закордонні стажування, 

участь у міжнародних наукових конференціях, стажуваннях, семінарах, форумах, 

турнірах тощо). 

Таблиця 14 

Участь науково-педагогічних працівників Університету у  

програмах академічної мобільності у 2018 р. 

Факультет / 

структурний 

підрозділ 

Партнер Термін 

Економічний 

факультет 

Мазур Н.А. – участь у міжнародній 

конференції на базі Духовної академії 

університету С. Вишинського (м. Варшава 

Республіка Польща). 

Кушнір О.К. – участь у науковому стажуванні 

для освітян «Академічна доброчесність». 

18-21 квітня 2018 р. 

 

 

 

05-16 листопада 

2018 р. 

Іноземної філології Хоптяр А.О., Барбанюк О.О. – участь у 

закордонному стажуванні «Internationalization 

of Higher Education» (м. Краків, Республіка 

Польща). 

Хохель Д.Ю. – участь у конференції «Фентезі 

та міф в антропоцені» (м. Брно, Чеська 

Республіка). 

20 червня-11 липня 

2018 р. 

 

 

03-05 жовтня 2018 р. 

Корекційної та 

соціальної педагогіки 

і психології 

Миронова С.П. – освітня поїздка до 

Університету Масарика у рамках проекту 

«Прогресивне управління університетом» 

(м. Брно, Чеська Республіка). 

Дуткевич Т.В, Панчук Н.П. – участь у 

стажуванні на тему «Modern University in the 

System of European Education» (м. Пшеворськ, 

Республіка Польща).  

Гаврилов О.В. – участь у стажуванні в 

Академії педагогіки спеціальної імені Марії 

Гжегожевської (м. Варшава, Республіка 

11-17 листопада 

2018 р. 

 

 

10 вересня-30 

листопада 2018 р. 

 

 

01 жовтня 2017 р. -

01 квітня 2018 р. 
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Польща). 

Гаврилова Н.С. – участь у стажуванні 

«Корекція порушення артикуляційної 

моторики та дихання» в Академії педагогіки 

спеціальної імені Марії Гжегожевської 

(м. Варшава, Республіка Польща). 

Бєлова О.Б. – участь у стажуванні 

«Особливості розвитку психічних та емоційно-

вольових процесів у дітей з порушеннями 

мовлення» в Академії педагогіки спеціальної 

імені Марії Гжегожевської (м. Варшава, 

Республіка Польща). 

Константинів О.В. – участь у стажуванні 

«Особливості корекції порушень 

психофізичного розвитку дітей з ТПМ» в 

Академії педагогіки спеціальної імені Марії 

Гжегожевської (м. Варшава, Республіка 

Польща). 

Опалюк Т.Л. – участь у стажуванні 

«Організація освітнього процесу, наукові 

проекти та публікаційна діяльність в 

університетах Євросоюзу» в Празькому 

інституті підвищення кваліфікації (м. Прага, 

Чеська Республіка). 

 

01 жовтня 2017 р. -

01 квітня 2018 р. 

 

 

 

01 жовтня 2017 р. -

01 квітня 2018 р. 

 

 

 

 

01 жовтня 2017 р. -

01 квітня 2018 р. 

 

 

 

 

27 червня - 12 липня 

2018 р. 

 

Педагогічний 

факультет 

Олинець Т.В., Мєлєкєсцева Н.В., 

Гудима Н.В. – участь у науково-педагогічному 

стажуванні та науково-практичній конференції 

на тему «Нові та інноваційні методи 

викладання» на базі Економічного 

Університету (м. Краків, Республіка Польща). 

Бахмат Н.В. – участь у міжнародному 

науковому стажуванні в Aalto University School 

of Science and Technology (м. Гельсінкі, 

Фінляндія) та University of Algarve (м. Фаро, 

Португалія). 

Бахмат Н.В. – участь у стажуванні у Вищій 

школі комунікацій та управління 

менеджменту, (м. Познань, Республіка 

Польща). 

Підгурний І.С. – шестимісячне стажування в 

Академії образотворчого мистецтва імені Яна 

Матейки у рамках стипендіальної програми 

Міністерства культури і національної 

спадщини Республіки Польща «Gaude Polonia» 

(м. Краків, Республіка Польща). 

10-28 вересня 2018 р. 

 

 

 

 

 

15 жовтня-15 

листопада 2018 р. 

 

 

 

22 лютого-09 

березня 2018 р. 

 

 

01 лютого-31 липня 

2018 р. 

Факультет фізичної 

культури 

Стасюк І.І., Жигульова Е.О. – підвищення 

кваліфікації в Університеті Яна Длугоша в 

Ченстохові (Республіка Польща) (заочно-

дистанційна форма). 

23 березня-25 травня 

2018 р.  

Воронецький В.Б. – участь у чемпіонаті світу 

з класичного пауерліфтингу (м. Калгарі, 

Канада). 

08-20 червня 2018 р. 

Воронецький В.Б. – участь у чемпіонаті світу 02-09 вересня 2018 р. 
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з пауерліфтингу (м. Потчефструм, ПАР). 

Фізико-математичний 

факультет 

Смалько О.А. – участь у науково-

педагогічному стажуванні «Організація 

навчального процесу, програми підготовки, 

інноваційні технології та наукова робота» у 

Вищій Школі Бізнесу-Національний 

Університет Луіса (м. Новий Сонч, Республіка 

Польща). 

Губанова А.О. – участь у міжнародній 

конференції «Інтеграція через дослідження та 

інновації» (м. Кишинів, Республіка Молдова). 

17-20 січня 2018 р.  

 

 

 

 

 

 

08-09 листопада 

2018 р. 

Історичний факультет Копилов С.А. – робочий візит до 

Університету імені Адама Міцкевича (м. 

Познань, Республіка Польща). 

19-22 лютого 2018 р. 

Факультет 

української філології 

та журналістики 

Коваленко Н.Д., Коваленко Б.О. – участь у 

роботі І Міжнародного форуму «Вища освіта в 

умовах глобальних викликів» (м. Карпач, 

Республіка Польща), ІV конференції ректорів 

та керівників вищих шкіл (м. Карпач, 

Республіка Польща). 

16-20 травня 2018 р. 

Навчально-

методичний центр 

забезпечення якості 

освіти (відділ 

моніторингу якості 

підготовки фахівців 

та підвищення їх 

кваліфікації) 

Розумовська О. Б. – освітня поїздка до 

Університету Масарика (м. Брно, Чеська 

Республіка) у рамках проекту «Прогресивне 

управління університетом».  

24 лютого-04 

березня 2018 р. 

 

05-06 червня 2018 р. ректор Університету професор Копилов С.А. взяв 

участь роботі ХІХ засідання Консорціуму українських університетів та 

Варшавського університету, що відбулося на базі Українського католицького 

університету в м. Львів. 

У звітному періоді ректор сприяв участі Університету в міжнародних 

програмах молодіжних обмінів, зокрема: відповідно до договору між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Республіки Польща, з 10 по 16 вересня 2018 р. було 

реалізовано проект «Тарнув – Кам’янець-Подільський: історія, музика, культура», 

метою якого є започаткування постійної співпраці, яка сприяє будівництву та 

підтриманню добросусідських відносин обох народів, зближення через 

молодіжний обмін, вивчення спільної історії та культури, подолання негативних 

проявів стереотипного мислення, формування толерантного ставлення як 

підґрунтя спільного життя у багатокультурному середовищі. 
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У листопаді 2018 р. за сприяння ректора відділ міжнародних зв’язків 

Університету було зареєстровано на платформі Українського державного центру 

міжнародної освіти (http://studyinukraine.gov.ua/uk/navchannya-v-

ukraini/universiteti), що створює передумови для проведення актуалізації 

інформації про іноземців та осіб без громадянства і проведення в перспективі 

організаційної роботи зі вступу на підготовчі курси, а також їх навчання в 

Університеті з метою отримання будь-якого ступеня вищої освіти, на платформі 

Національного офісу Erasmus+ для пошуку закордонних партнерських ЗВО 

(http://erasmusplus.org.ua/en/partners-search.html). 

У 2018 р. за підтримки ректора на базі Університету було проведено 35 

наукових заходів (міжнародні, всеукраїнські та регіональні науково-методичні 

конференції, науково-практичні семінари), з-поміж яких: 

Міжнародні науково-практичні конференції 

– ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

психології особистості на європейському просторі» (15 лютого 2018 р.); 

– Міжнародна студентська наукова Інтернет-конференція «Англійська мова 

у міждисциплінарному контексті безперервної освіти» (12-20 квітня 2018 р.); 

– ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

наступності дошкільної і початкової освіти» (17-18 квітня 2018 р.); 

– І Міжнародна Інтернет-конференція «Сталий розвиток України: проблеми 

і перспективи» (19-20 квітня 2018 р.); 

– Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного 

моделювання, прогнозування та оптимізації» (23 квітня 2018 р.); 

– Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Stem-інтеграція як важлива 

передумова управління результативністю та якістю фізичної освіти» (03-04 

жовтня 2018 р.); 

– Міжнародна науково-практична конференція «Подільські читання» (09-10 

жовтня 2018 р.); 

– Міжнародна наукова конференція «Художній вимір та історичний 

контексти життєтворчості Івана Огієнка» (11-12 жовтня 2018 р.); 
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– ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

експериментальної психології: досвід та перспективи» на пошану проф. 

Шинкарюка А.І. та 100-річчя заснування К-ПНУ імені Івана Огієнка (25 жовтня 

2018 р.); 

– ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень 

молодих науковців» (16 листопада 2018 р.). 

Всеукраїнські та регіональні науково-практичні конференції, круглі 

столи 

– IX Всеукраїнська з міжнародною участю християнська науково-практична 

конференція «Формування основ християнської моралі в процесі духовного 

відродження нації» (26-27 січня 2018 р.); 

– Круглий стіл на тему «Формування національно-культурної ідентичності 

особистості у викликах часу» та майстер-клас на тему «Виховання національно-

культурної ідентичності в сучасних умовах. «Я українець» (12-13 березня 2018 р.); 

– ІV Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку сучасної освіти та науки України» (15 березня 2018 р.); 

– ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених 

«Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти» (22 березня 2018 р.); 

–  Всеукраїнська Інтернет-конференція «Актуальні проблеми соціальної 

роботи: досвід і перспективи» (27 березня 2018 р.); 

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та іноземні 

мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання» 

(28 березня 2018 р.); 

– Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Текст і дискурс: 

когнітивно-комунікативні перспективи» (28-29 березня 2018 р.); 

– Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів і 

здобувачів університету (04-05 квітня 2018 р.); 

– Звітна наукова конференція студентів та магістрантів за підсумками 

науково-дослідної роботи у 2017 році (10-11 квітня 2018 р.); 



 

 
98 

– ІХ Регіональна науково-практична конференція «Молоді дослідники – 

природі Поділля» (17 квітня 2018 р.); 

– XVIII загальноукраїнська орнітологічна школа-семінар «Орнітофауна та 

методи її дослідження» (23-26 квітня 2018 р.); 

– Х загальноукраїнська студентська науково-практична орнітологічна 

конференція «Орнітологічні дослідження в Україні та суміжних територіях» (27 

квітня 2018 р.); 

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні засади і 

практичний досвід  підготовки педагогів історичного та філологічного профілів у 

Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка: історія і 

сучасність». До 100-річчя заснування вишу (1918-2018 рр.) (11-12 вересня 

2018 р.); 

– Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми регіональної 

журналістики в Україні» (20-21 вересня 2018 р.); 

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Університетські 

бібліотеки: історія, досвід, перспективи розвитку. До 100-річчя заснування 

бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка» (27-28 вересня 2018 р.); 

– XІI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді 

засобами освіти» (28-29 вересня 2018 р.); 

– ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога 

до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії» (23-24 жовтня 2018 р.); 

– Всеукраїнський форум для студентів та молодих вчених «Актуальні 

питання розвитку економіки в сучасних умовах» (18 жовтня 2018 р.); 

– Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Актуальні питання 

початкової освіти: досвід, реалії, перспективи» (25 жовтня 2018 р.); 

– Х наукова конференція молодих вчених університету (6-7 листопада 

2018 р.); 



 

 
99 

– ІІ Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Вербальні культурні коди 

сучасної української мови» (09 листопада 2018 р.). 

 

7. Одержання конкурентоздатних наукових і науково-прикладних 

результатів 
 

Результатом фундаментальних і прикладних досліджень та розробок 

науково-педагогічних працівників Університету у 2018 р. є: 

 монографії: 

1. Абрамович С.Д. Аксіологія Біблії. Нариси : монографія. Київ: 

Видавничий дім Дмитра Бугаро, 2018. 121 с. 

2. Баженова С.Е, Баженов Л.В. Культура польської меншини 

Правобережної України другої половини ХІХ ст. до 1914 р. ХХ ст.: монографія. 

Кам’янець-Подільський Абетка, 2018. 506 с.  

3. Білоусова Т.П. Фразеологическая универбация: от фразеологизмак 

слову. Семантична деривація лексики в типологічному висвітленні : колективна 

монографія. кол. авт.; голов. ред. О. В. Деменчук. Рівне : РДГУ, 2018. С. 131-151. 

4. Бондар В.І., Шaпoшнікова І.М. Адаптивне навчання студентів професії 

вчителя: теорія і практика : монографія [за заг. ред В. І. Бондаря]. Київ : Вид. НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 2018. 308 с. 

5. Економіко-управлінські аспекти функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання : колективна монографія. кол. авт.; Том 1. [за ред. проф. 

І. В. Ящишиної]. Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2018. 224 с 

6. Загоруйко Н.А. Таборовий епістолярій українських шістдесятників 

(Літературно-естетичний дискурс). К. : Смолоскип, 2018. 256 с. 

7. Іван Вікторович Івах: очима учнів і колег (до 100-річчя від дня 

народження. Матеріали круглого столу 30 січня 2018 р. [редкол.: С.А. Копилов 

[голова та ін. ]. Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2018. 62 с. 

8. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 

Перші сто років поступу. [Копилов С.А. Завальнюк О.М., Філінюк А.Г. та ін.]. 

Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. 208 с.  
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9. Конет І.М., Пилипюк Т.М. Еліптичні крайові задачі в кусково-

однорідних циліндрично-кругових середовищах : препринт. Кам’янець-

Подільський : Абетка-Світ, 2018. 72 с. 

10. Копилов С.А. Задорожнюк А.Б. Український собор : минуле і сучасність 

(історичний нарис). Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2018. 64 с. 

11. Копилов С.А., Бесарабчук Г.В. Олімпійці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка : історичний нарис, присвячений 

100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 2018. 128 с. 

12. Мазур Н.А. Структура обороту роздрібної торгівлі як результат 

суспільних відносин розподілу. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der 

sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der 

Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 

Bänden, B. 2. Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018. P. 85-94. 

13. Марчишина А.А. Гендерна ідентичність в англомовному 

постмодерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспекти (на 

матеріалі наукових, публіцистичних та художніх текстів) : монографія. 

Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2018. 452 с. 

14. Марчук Л.М. Лінгвокультурологічні засади мовознавчих досліджень : 

монографія. К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 218 с. 

15. Мєлєкєсцева Н.В. Реалізація предикатів наявності/відсутності в 

семантико-семантичній структурі речення : монографія. Кам’янець-Подільський : 

ПП Зволейко Д.Г., 2018. 160 с. 

16. Особистість в умовах суспільних трансформацій: становлення та 

розвиток [Н. М. Гончарук, Л. А. Онуфрієва, О. М. Вержиховська та ін.]. 

Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2018. 236 с. 

17. Попович А.С. Методика навчання стилістики майбутніх учителів 

української мови і літератури в закладах вищої освіти. Кам’янець-Подільський : 

ФОП Сисин Я.І. Абетка, 2018. 376 с. 
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18. Раритети тваринного світу Поділля : стан, загрози, збереження 

[Матвєєв М.Д., Мудрак О.В., Матвійчук О.А. та ін.]. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 

2018. 592 с. 

19. Рарок Л.А., Рябоконь В.П. Тенденції розвитку соціальної 

інфраструктури сільських територій : монографія. К. : ННЦ «ІАЕ», 2018. 216 с. 

20. Сергій Копилов очима колег, друзів, учнів: до 55-річчя від дня 

народження та 30-річчя науково-педагогічної діяльності в Кам’янець-

Подільському національному університеті імені Івана Огієнка [укладачі 

В. А. Дубінський, В. С. Степанков]. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня 

Рута», 2018. 122 с. 

21. Степанков В.С., Смолій В.А. Влада в Українській державі раннього 

нового часу. Український Гетьманат. Нариси історії національного 

державотворення ХVІІ-ХVІІІ ст. Київ, 2018. Кн. 1. С. 46-100. 

22. Степанков В.С., Смолій В.А. Державна економічна політика та 

становлення національної господарсько-економічної моделі. Український 

Гетьманат. Нариси історії національного державотворення ХVІІ-ХVІІІ ст. Київ, 

2018. Кн. 2. С. 147-202.  

23. Степанков В.С., Смолій В.А. Дипломатична служба та 

зовнішньополітична діяльність гетьманських урядів. Український Гетьманат. 

Нариси історії національного державотворення ХVІІ-ХVІІІ ст. Київ, 2018. Кн. 1. 

С. 405-456. 

24. Степанков В.С., Смолій В.А. Українська революція ХVІІ ст: вектори 

концептуалізації дослідницького поля. Соціополітичний простір ранньомодерної 

України. Історичні нариси. Київ, 2018. С. 243-318. 

25. Україна у міжнародному спортивному студентському русі: монографія / 

[кол. авт.: Арзютов Г.М., Солопчук Д.М., Чистякова М.О., Шишкін О.П.]. 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка, 2018. 188 с. 

26. Урсу Н. О., Бгерчук У.М. Чари козацького письма. Мальовниче життя 

Бориса Негоди. Кам'янець-Подільський : Аксіома. 2018. 152 с. 
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27. Хоптяр Ю.А. Кафедра архівознавства, спеціальних історичних та 

правознавчих дисциплін К-ПНУ імені Івана Огієнка: становлення, здобутки, 

перспективи (30-ті рр. XX - початок XXI ст.). Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 

Огієнка. Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г. [вид.]. 2018. 309 с. 

28. Ящишина І.В., Коновалова М.В. Інноваційний механізм зміцнення 

соціальної безпеки ЄС. Соціальна політика сучасного українського суспільства: 

соціально-захисний контекст : монографія [за заг. ред. д.ф.н., проф. 

А. О. Ярошенко]. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. С. 48-70.  

29. Ящишина І.В., Коновалова М.В. Соціальна безпека як основа сталого 

розвитку країни. Соціальна політика сучасного українського суспільства: 

соціально-захисний контекст : монографія [за заг. ред. д.ф.н., проф. 

А. О. Ярошенко]. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. С. 33-48. 

Одним із головних критеріїв оцінки наукової діяльності є публікації, які 

засвідчують нові результати наукових досліджень учених Університету. У 2018 р. 

науково-педагогічні працівники опублікували більше 2 тис. статей. 

У звітному році ректор сприяв виданню 14 фахових збірників Університету, 

спрямовуючи зусилля структурних підрозділів і науково-педагогічних 

працівників Університету на підвищення рівня якості періодичних видань, 

наукових публікацій та внесення їх до наукометричних баз даних.  

Так, станом на 31 грудня 2018 р. 10 фахових видань Університету включено 

до наукометричних баз даних (Index Copernicus, 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 2016: 51,12). 

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

6246, ICV 2017: 74,05). 

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

2309-9763, ICV 2016: 56,12). 
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4. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна (ISSN 2307-4507, ICV 2016: 

59,45). 

5. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. Філологічні науки (ISSN 2309-9771, ICV 2016: 57,92). 

6. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини (ISSN 2309-8082, ICV 2016: 

53,50). 

7. Збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти 

(педагогічні науки)» (ISSN 2413-2578, ICV 2016: 53,60). 

8. Збірник наукових праць «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий 

збірник: Серія філологічна» (ISSN 2309-7086, ICV 2016: 50,57). 

9. Збірник наукових праць «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий 

збірник: Серія історична» (ISSN 2309-7086, ICV 2017: 54.27). 

10. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка. Серія екологічна (ISSN 2519-8955). 

У 2018 р. фахове видання Університету «Проблеми сучасної психології» 

(ISSN 2227-6246) індексовано у 8-ми міжнародних наукометричних базах: Іndex 

Copernicus (ІС) (з 2013 р.), Google Scholar (з 2013 р.), Cejsh (The Central European 

Journal оf Social Sciences аnd Humanities) (з 2015 р.), Research Bible (з 2016 р.), Erih 

Plus (з 2016 р.), Oaji (з 2016 р.), World Catalogue оf Scientific Journals (з 2018 р.); 

Cosmos Impact Factor (CIF) (з 2018 р.). 

На засіданні ректорату 10 травня 2018 р. (протокол № 5) розглядалося 

питання «Стан розробки сайтів збірників наукових праць Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка», під час якого було обговорено 

перспективні шляхи удосконалення роботи щодо реєстрації цих наукових видань 

Університету в міжнародних наукометричних базах даних Scopus і/чи Web of 

Science. На засіданні ректорату 13 вересня 2018 р. (протокол № 7) було 

розглянуто питання «Індексація праць науково-педагогічних працівників 

університету в наукометричних базах даних Scopus, Web of Science, Index 
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Copernicus, Google Scholar», що також є актуальною проблемою у світлі вимог 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності і вимог Порядку та критеріїв 

надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи 

позбавлення цього статусу, який Університет щорічно здійснює і подає до 

Міністерства освіти і науки України та ін. 

У 2018 р. реєстраційним агентством Crossref 3 фаховим виданням 

Університету було присвоєно префікс DOI (DOI: 10.32626/), який 

використовується для ідентифікації наукових публікацій Університету в 

Інтернеті, зокрема: 

– DOI: 10.32626/2307-4507 – збірник наукових праць Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна 

(головний редактор – Атаманчук П.С., завідувач, професор кафедри методики 

викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктор 

педагогічних наук, професор); 

– DOI: 10.32626/10.32626/2309-9763 – збірник наукових праць «Педагогічна 

освіта: теорія і практика» (головний редактор – Лабунець В.М., декан 

педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор);  

– DOI: 10.32626/2227-6246 – збірник наукових праць «Проблеми сучасної 

психології» (головний редактор – Максименко С.Д., директор Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор; відповідальний редактор – Онуфрієва Л.А., 

завідувач кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних 

наук, доцент). 

Водночас, в організації науково-дослідної роботи необхідно реалізувати такі 

завдання:  

– створити ефективну систему запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових працях працівників і здобувачів вищої освіти Університету; 

– продовжувати роботу з налагодження зв’язків з іноземними ЗВО для 

організації програм міжнародної академічної мобільності, оформлення 

відповідних документів і договорів; сприяння участі студентів, аспірантів, 
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науково-педагогічних працівників Університету в міжнародних програмах 

академічних обмінів; активізації роботи із запровадження англомовних курсів і 

програм фахових дисциплін, узгодження навчальних програм із партнерами 

Університету, що сприяло б підвищенню рівня академічної мобільності студентів, 

впровадженню програми «Подвійний диплом»; 

– активізувати участь науковців Університету в міжнародних, державних, 

регіональних конкурсах науково-дослідних робіт, у сучасних наукових проектах, 

отриманні грантів тощо; 

– забезпечити широке представлення результатів науковців Університету в 

наукометричних базах даних; 

– підвищити ефективність науково-дослідної роботи студентів; 

– збільшити кількість студентів-переможців міжнародних та всеукраїнських 

наукових змагань (олімпіад, конкурсів, турнірів тощо); 

– розробити програму підготовки та атестації викладачів Університету щодо 

володіння іноземними мовами на рівні В2; 

– продовжити роботу із забезпечення захисту прав інтелектуальної 

власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, здійснення 

комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності через отримання 

свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір викладачами Університету та 

ін. 

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 2018 році отримано 9 таких документів: 

1. Лисак В.Ю. Організаційно-економічні засади оцінки та ефективного 

використання персоналу підприємств харчової промисловості : монографія. 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені 
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Івана Огієнка, 2013. 188 с. (Свідоцтво авторського права на твір № 75795 від 09 

січня 2018 р.). 

2. Атаманчук П.С., Білик Р.М., Мендерецький В.В., Панчук О.П., 

Поведа Т.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності та охорона праці : навчальний 

посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. 164 с. 

(Свідоцтво авторського права на твір № 79249 від 22 травня 2018 р.). 

3. Атаманчук В.П. Жанр трагедії  в українській драматургії 1910-1920-х 

років : монографія. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, 2011. 180 с. (Свідоцтво авторського 

права на твір № 79248 від 22 травня 2018 р.). 

4. Кух А.М. Теоретичні та методологічні засади формування системи 

методичної підготовки вчителів фізики : монографія. Київ : НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2018. 320 с. (Свідоцтво авторського права на твір № 79031 від 

15 травня 2018 р.). 

5. Ніколаєв О.М. Дидактичні основи формування предметних 

компетентностей майбутнього вчителя фізики : монографія. Кам’янець-

Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. 352 с. (Свідоцтво авторського права на 

твір № 79032 від 15 травня 2018 р.). 

6. Атаманчук П.С., Ляшенко О.І., Мендерецький В.В., Кух А.М. Методичні 

основи організації і проведення навчального фізичного експерименту : 

навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А. 2006. 216 с. 

(Свідоцтво авторського права на твір № 79576 від 04 червня 2018 р.). 

7. Урсу Н.О. Подомініканський костел св. Миколая в Кам’янець-

Подільському : Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017.  116 с. (Свідоцтво 

авторського права на твір № 82876 від 14 листопада 2018 р.). 

8. Урсу Н.О. Теоретичні основи композиції: навчально-методичний 

посібник для студентів ЗВО художніх та художньо-педагогічних спеціальностей / 

Автори-упорядники: Н. О. Урсу, І. А. Гуцул. Вид. 2. Кам’янець-Подільський : 

Аксіома, 2018. 166 с. (Свідоцтво авторського права на твір № 82877 від 14 

листопада 2018 р.). 
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9. Урсу Н.О. Чари козацького письма. Мальовниче життя Бориса Негоди / 

Н. О. Урсу, У. М. Бугерчук. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. 152 с. 

(Свідоцтво авторського права на твір № 82372 від 14 листопада 2018 р.). 

У 2018 р. зареєстровано 5 патентів на корисну модель у Державному реєстрі 

патентів України, авторами яких є науково-педагогічні працівники Університету:  

1. Патент на корисну модель «Диференціатор з пришвидшеним 

переміщенням вихідного штока» № 128121 від 10 вересня 2018 р. Автори: 

Божок А.М., Понеділок В.В. 

2. Патент на корисну модель «Поршневий гідравлічний диференціатор» 

№ 125977 від 25 травня 2018 р. Автори: Божок А.М., Понеділок В.В. 

3. Патент на корисну модель «Двоступінчастий поршневий пневмопривод» 

№ 122775 від 25 січня 2018 р. Автори: Божок А.М., Понеділок В.В. 

4. Патент на корисну модель «Імітатор вертольота МІ-8» № 128761 від 10 

жовтня 2018 р. Автори: Гераськін В.М., Божок А.М.,  Мельник В.А. 

5. Патент на корисну модель «Компресорна установка» № 127312 від 25 

липня 2018 р. Автори: Божок А.М., Гераськін В.М., Миц В.Г., Миц О.Г. 

9. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 

підготовки кадрів з вищою освітою 
 

Упродовж 2018 р. ректор забезпечував створення умов для проведення 

науково-дослідної роботи здобувачами вищої освіти Університету, що є 

важливою складовою у підготовці фахівців напрямів/спеціальностей галузей 

знань відповідних ступенів вищої освіти, 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 протягом 2018 р. були: 

 робота в постійних студентських наукових гуртках; 

 підготовка до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей, у Всеукраїнській студентській олімпіаді; 

 залучення до наукової роботи в навчально-наукових лабораторіях; 

 участь у наукових і науково-практичних конференціях та ін. 
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У звітному періоді в Університеті діяли 296 студентських наукових гуртків, 

у роботі яких взяли участь 2205 студентів. Їх діяльність була предметом 

обговорення на засіданні вченої ради Університету 21 січня 2018 р. (протокол 

№ 1), де розглядалося питання «Звіт про наукову і науково-технічну діяльність 

Університету за 2017 р.» і на засіданні ректорату 12 квітня 2018 р. (протокол № 4) 

під час розгляду питання «Результативність роботи науково-дослідних і 

навчально-наукових лабораторій університету за 2015-2017 роки», де було 

проаналізовано стан і результат залучення здобувачів вищої освіти до активної 

наукової діяльності. 

Упродовж 2018 р. ректор сприяв діяльності Наукового товариства студентів 

(слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, яке активно сприяє розвитку 

науки в молодіжному середовищі Університету, забезпечує захист прав та 

інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених з питань наукової 

діяльності, надає підтримку перспективним науковим ідеям та інноваціям. Воно 

функціонує згідно з Положенням про Наукове товариство студентів (слухачів), 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (протокол № 9 від 30 серпня 2017 р.). Головою 

Наукового товариства Університету є Юрчишин Ю.В., кандидат наук з фізичного 

виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного 

виховання. 

У 2018 р. ректор Університету активно співпрацював з Науковим 

товариством студентів (слухачів) аспірантів, докторантів та молодих вчених 

Університету, яке було ініціатором та учасником наукових заходів, серед яких – 

всеукраїнські та регіональні науково-методичні конференції, науково-практичні 

семінари, круглі столи, зокрема:  

 ІV Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку сучасної освіти та науки України» (15 березня 2018 р.); 

 ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених 

«Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти» (22 березня 2018 р.); 
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 міжнародна студентська наукова Інтернет-конференція «Англійська мова 

у міждисциплінарному контексті безперервної освіти» (12-20 квітня 2018 р.); 

 І Міжнародна Інтернет-конференція «Сталий розвиток України: проблеми 

і перспективи» (19-20 квітня 2018 р.); 

 всеукраїнський форум для студентів та молодих вчених «Актуальні 

питання розвитку економіки в сучасних умовах» (18 жовтня 2018 р.); 

 ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень 

молодих науковців» (16 листопада 2018 р.) та ін. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 377 від 17 

квітня 2018 р. «Про призначення академічних стипендій Президента України 

студентам закладів вищої освіти на ІІ семестр 2017-2018 навчального року» 

студентам вишу були призначені академічні стипендії Президента України: 

Левінзон Євгенії, Луцькій Анастасії, Павку Василю, Тимчук Катерині. 

Ректор сприяв участі студентів Університету у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей та Всеукраїнській 

студентській олімпіаді. Так, 19-20 квітня 2018 р. на базі кафедри теорії та методик 

початкової освіти педагогічного факультету Університету вже традиційно за 

останні два роки було проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Початкова освіта». У форумі взяли участь 58 учасників, які 

представляли 30 закладів вищої освіти з усіх регіонів України. Університет у ІІ 

етапі олімпіади представляла студентка педагогічного факультету – Лазаренко Т., 

яка посіла 2-ге місце та отримала диплом ІІ ступеня. 

У січні-лютому 2018 р. було проведено І-й етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади, за результатами якого було визначено 45 переможців конкурсного 

відбору, яких направили до 21 закладу вищої освіти України, що були визнані 

наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2017 р. № 1572 

базовими для проведення ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 

2018 р. 
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Переможцями ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, яка 

відбулася у квітні-травні 2018 р. у базових закладах вищої освіти України, стали 

студенти Університету, зокрема: 

– ІІ місце зі спеціальності «Екологія» – студентка природничого 

факультету Дячук А. (наукові керівники: Любинський О. І., Федорчук І.В.); 

– ІІ місце зі спеціальності «Початкова освіта» – студентка педагогічного 

факультету Лазаренко Т. (наукові керівники: Бахмат Н.В., Гудима Н.В.); 

– ІІІ місце зі спеціальності «Екологія» – студентка природничого 

факультету Козлюк М. (наукові керівники: Любинський О.І., Федорчук І.В.); 

– ІІІ місце зі спеціальності «Соціальна допомога» – студентка 

факультету корекційної і соціальної педагогіки та психології Деревенчук О. 

(науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Мельник Л.П.). 

Для участі у ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018 р. було направлено 29 робіт до 12 

закладів вищої освіти. 7 здобувачів Університету вибороли перемогу: 

– у галузі «Спеціальна освіта» – Єремеєк Т., студентка факультету 

корекційної та соціальної педагогіки і психології (диплом І-го ступеня, науковий 

керівник – Бєлова О.Б.); 

– у галузі «Українська мова та література» – Царюк І., студентка 

факультету української філології та журналістики (диплом ІІ-го ступеня, 

науковий керівник – Коваленко Н.Д.); 

– у галузі «Біологія» – Луцька А., студентка природничого факультету 

(диплом ІІ-го ступеня, науковий керівник – Оптасюк О.М.); 

– у галузі «02 Культура 022 Дизайн та 023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво та реставрація» – Пилипчук А., студентка педагогічного 

факультету (диплом ІІІ-го ступеня, науковий керівник – Урсу Н.О.); 

– у галузі «Початкова освіта» – Зібер А., студентка педагогічного 

факультету (диплом ІІІ-го ступеня, науковий керівник – Гудима Н.В.); 
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– у галузі «Романо-германські мови та літератури і методика їх 

викладання» – Жильчук О., студентка факультету іноземної філології (диплом ІІІ-

го ступеня, науковий керівник – Калинюк Т.В.); 

– у галузі «Політологія» – Зарічний І., студент історичного факультету 

(диплом ІІІ-го ступеня, науковий керівник – Маркітантов В.Ю.); 

– у галузі «Фізика та астрономія» – Пшембаєв І., студент фізико-

математичного факультету (диплом ІІІ-го ступеня, науковий керівник – 

Атаманчук П.С.). 

У 2018 р. 9 студентів економічного факультету стали переможцями 

Міжнародного конкурсу науково-дослідних робіт з економіки, який відбувся у 

Науково-дослідному центрі «Прогрес» Комратського державного університету 

(Молдова, 05 червня 2018 р.). Серед переможців:  

– Безносюк Р. (диплом І-го ступеня, науковий керівник – Лисак В.Ю.); 

– Куртик Н. (диплом ІІ-го ступеня, науковий керівник – Лисак В.Ю.); 

– Яковец В. (диплом ІІ-го ступеня, науковий керівник – Матвейчук Л.О.); 

– Кріль О. (диплом ІІІ-го ступеня, науковий керівник – Олійник О.С.); 

– Вишніцька А. (диплом ІІІ-го ступеня, наукові керівники – Олійник О.С., 

Лисак В.Ю.); 

– Мелешинська В. (диплом ІІІ-го ступеня, науковий керівник – 

Лисак В.Ю.); 

– Чорний Т. (диплом ІІІ-го ступеня, науковий керівник – Лисак В.Ю.); 

– Ковальчук А. (диплом ІІІ-го ступеня, науковий керівник – 

Матвейчук Л.О.); 

– Касиян А. (диплом ІІІ-го ступеня, науковий керівник – Матвейчук Л.О.). 

Студенти вишу у 2018 р. брали активну участь у конкурсі студентських 

методичних робіт Української асоціації корекційних педагогів, яка відбулася 18 

травня 2018 р. у м. Львів. У результаті переможцем конкурсу студентських 

методичних робіт стала Чорна А., студентка факультету корекційної педагогіки та 

психології спеціальності «Логопедія» (науковий керівник – Ткач О.М.). 
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Ректор повсякчас наголошує на необхідності активізації науково-

дослідницької роботи студентів, зокрема шляхом: 

 сприяння участі здобувачів вищої освіти в роботі наукових конференцій, 

форумів, семінарів, що проводяться в Україні та за кордоном; 

 інформування здобувачів вищої освіти про фонди, які здійснюють 

грантову підтримку наукових досліджень; 

 активізації роботи кафедр щодо залучення студентів до участі у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей, Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальних дисциплін, 

спеціальностей (спеціалізацій); 

 реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти та ін. 

 

10. Організація навчального процесу відповідно до Державного стандарту 

України ISO 9001-2001 
 

На виконання вимог ст. 16 Закону України «Про вищу освіту», ст. 41 Закону 

України «Про освіту», Національного стандарту України ISO 9001-2015 (Системи 

управління якістю. Вимоги. ISO 9001:2015, IDT), Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 

грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 

травня 2018 р. № 347), «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти ESG (Єреван, 2015)» Європейської 

асоціації із забезпечення якості вищої освіти, відповідно до затверджених 

стандартів вищої освіти, Колективного договору між адміністрацією та 

профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка на 2018-2020 рр., Статуту Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція), 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в 

Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, 

Концепції розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка на 2013-2020 роки, Стратегічного плану розвитку Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки й 
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інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України та 

Університету упродовж 2018 р. ректор реалізовував: управлінські дії та заходи 

щодо удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та 

організації освітнього процесу в Університеті; забезпечував моніторинг їх 

основних показників, на основі яких відбувалася підготовка рекомендацій для 

покращення всіх складових підготовки фахівців спеціальностей Університету; 

сприяв формуванню якісного контингенту здобувачів вищої освіти Університету; 

забезпечував наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та 

підтримки здобувачів вищої освіти; активізації роботи з впровадження 

інформаційних систем як чинника єдиного інформаційного середовища 

Університету, в якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності 

(АСК «ВНЗ», системи модульного об’єктно-орієнтованого динамічного 

навчального середовища (МООDLЕ); активізації академічної мобільності 

учасників освітнього процесу; забезпечував публічність інформації про діяльність 

Університету; організовував заходи з дотримання академічної доброчесності 

науково-педагогічними працівниками і здобувачами вищої освіти Університету та 

ін.  

Згідно зі ст. 30 Закону України «Про освіту» і ст. 79 Закону України «Про 

вищу освіту» ректор упродовж 2018 р. забезпечував прозорість та інформаційну 

відкритість Університету, формування загальнодоступних ресурсів з інформацією 

про діяльність Університету на офіційному веб-сайті в розділі «Публічна 

інформація» та ін. На засіданні ректорату 12 квітня 2018 р. (протокол № 4) було 

розглянуто питання «Стан розміщення на веб-сайті університету інформації про 

діяльність  університету, передбаченої нормативно-правовими  документами». 

У 2018 р. оновлено/створено низку нормативних документів, що 

регламентують діяльність Університету. Вчена рада затвердила, зокрема: 

– Стратегічний план розвитку Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки (затверджено вченою радою 

Університету 30 серпня 2018 р., протокол № 7; введено в дію наказом ректора 

31 серпня 2018 р.); 



 

 
114 

– Положення про вчену раду Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (нова редакція) (затверджено вченою радою 

Університету 25 жовтня 2018 р., протокол № 9; введено в дію наказом ректора 

26 жовтня 2018 р., № 96-ОД); 

– Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-

Подільському Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка (затверджено вченою радою Університету 30 серпня 2018 р., протокол 

№ 7); 

– Положення про дотримання академічної доброчесності науково-

педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка (затверджено 

вченою радою Університету 30 травня 2018 р., протокол № 5; введено в дію 

наказом ректора 07 червня 2018 р., № 36-ОД); 

– Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка права на 

академічну мобільність (затверджено вченою радою Університету 29 березня 

2018 р., протокол № 3; введено в дію наказом ректора 07 червня 2018 р., №36-

ОД); 

– Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників, кафедр та факультетів Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (затверджено вченою радою 

Університету 26 червня 2018 р., протокол № 6; введено в дію наказом ректора 26 

вересня 2018 р., № 40-ОД); 

– Положення про норми часу для планування й обліку основних видів 

методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

(затверджених вченою радою Університету 27 вересня 2018 р.; введено в дію 

наказом ректора 27 вересня 2018 р., № 81-ОД); 

– Положення про рейтингове оцінювання діяльності здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів Кам’янець-
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Подільського національного університету імені Івана Огієнка (затверджено 

вченою радою Університету 26 квітня 2018 р., протокол №4; введено в дію 

наказом ректора 27 квітня 2018 р., № 26-ОД); 

– Положення про порядок замовлення, друку, видачі й обліку документів 

про вищу освіту та академічних довідок у Кам’янець-Подільському 

національному університеті імені Івана Огієнка (затверджено вченою радою 

Університету 29 червня 2018 р., протокол № 6; введено в дію наказом ректора 

29 червня 2018 р., № 41-ОД); 

– Положення про порядок реалізацій права на вибір навчальних 

дисциплін студентами в Кам’янець-Подільському національному університеті 

імені Івана Огієнка (зі змінами) (затверджено вченою радою Університету 25 

жовтня 2018 р., протокол № 9; введено в дію наказом ректора 26 жовтня 2018 р., 

№ 96-ОД); 

– Положення про ректорський контроль навчальних досягнень студентів 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

(затверджено вченою радою Університету 30 травня 2018 р., протокол № 5; 

введено в дію наказом ректора 07 червня 2018 р., № 36-ОД) та ін. 

Серед основних завдань на 2019 р. структурних підрозділів Університету є 

розроблення/оновлення з урахуванням вимог Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про вищу освіту», підзаконних та інших нормативно-правових і 

розпорядчих документів, Положення про систему внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені 

Івана Огієнка, Стратегічного плану розвитку Університету на 2018-2022 роки 

таких нормативно-правових документів Університету: 

– Типового положення про кафедру в Кам’янець-Подільському 

національному університеті імені Івана Огієнка; 

– Типового положення про деканат факультету в Кам’янець-Подільському 

національному університеті імені Івана Огієнка; 
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– Положення про проектні групи з розроблення та супроводження освітніх 

програм у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана 

Огієнка; 

– Положення про експертні ради роботодавців за відповідними 

спеціальностями (спеціалізаціями) Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка; 

– Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

– Положення про кредитно-трансферну систему організації освітнього 

процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана 

Огієнка; 

– Положення про моніторинг якості підготовки фахівців у Кам’янець-

Подільському національному університеті імені Івана Огієнка; 

– Положення про щорічний конкурс на кращого студента Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

– Положення про організацію опитування здобувачів вищої освіти, 

науково-педагогічних працівників кафедр, випускників та роботодавців у 

Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка; 

– Перспективного плану роботи з кадрового забезпечення діяльності 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

– Концепції розбудови єдиного інформаційно-освітнього середовища 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

– Положення про організаційне забезпечення та структуру управління 

контентом веб-системи Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка; 

– Положення про організацію роботи мультимедійних аудиторій 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 січня 2013 р., укладеного 

між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ректором 
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Університету, з Міністерством освіти і науки України погоджуються 

кандидатури, які вчена рада Університету пропонує для призначення на посади 

проректорів.  

Упродовж звітного періоду з Міністерством освіти і науки України було 

погоджено кадрове призначення на посаду проректора з науково-педагогічної 

роботи Кобильника В.В., кандидата політичних наук, який прозвітував про 

результати своєї роботи з 2013 по 2018 рр. на засіданні вченої ради Університету 

26 квітня 2018 р. (протокол №4). Листом від 08 травня 2018 р. № 1/11-5004 

Міністерство освіти і науки України погодило призначення Кобильника В.В. на 

посаду проректора з науково-педагогічної роботи. 

12. Дотримання прав і законних інтересів осіб з особливими потребами 
 

Упродовж звітного періоду ректор контролював дотримання прав і 

законних інтересів осіб з особливими потребами, організовував роботу 

структурних підрозділів Університету щодо забезпечення доступності 

навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних класів (груп) 

та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і 

стандартів. На засіданні вченої ради Університету 30 травня 2018 р. (протокол 

№ 5) було затверджено Порядок супроводу (надання) допомоги особам з 

інвалідністю та іншим маломобільним групам населення в Кам’янець-

Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. 

Відповідно до Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка у 2018 р. до складу студентів Університету 

можна було зараховувати осіб з інвалідністю І, ІІ груп та дітей з інвалідністю 

віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 

осіб з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено 

причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та 

осіб, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з 
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моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2; особи, з 

інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

У 2018 р. до Університету для здобуття вищої освіти на основі повної 

загальної середньої за спеціальними умовами зараховані такі категорії осіб: діти з 

інвалідністю, особи з інвалідністю І-ІІ груп; учасники бойових дій; діти-сироти, 

діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа. Було зараховано осіб 

з інвалідністю I та II груп і дітей з інвалідністю віком до 18 років, яким не 

протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), за освітнім 

ступенем «бакалавр» – 2 особи.  

Стипендіальне забезпечення студентів з особливими потребами в 

Університеті здійснювалося відповідно до законодавства, зокрема Постанови 

Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» (зі змінами 

та доповненнями) від 12 липня 2004 р. № 882. За звітний період студенти із числа 

дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю I-IIІ груп отримали стипендії на суму 

473,04 тис. грн. 

13. Стійке фінансово-економічне становище університету та ефективне 

управління його майном 
 

У 2018 р. 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 2018 р. бюджет Університету складався із загального та спеціального 

фондів.  

Кошти, які надходили з державного бюджету (див. таблицю 15), за загальним 

фондом кошторису використані в повному обсязі відповідно до їх призначення. 
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Таблиця 15 

Надходження грошових коштів за загальним фондом бюджету 

Показник 
Сума коштів 

(тис. грн.) 

2201160 загальний фонд, у т.ч.: 65677,73 

заробітна плата та нарахування 59143,16 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2984,80 

оплата послуг (крім комунальних) 30,60 

стипендії аспірантам і докторантам 1206,56 

харчування студентів-сиріт 1427,37 

придбання предметів, матеріалів, інвентарю для навчальних та господарських цілей 533,90 

поповнення гардеробу студентів-сиріт 21,76 

придбання літератури та виплату адресної матеріальної допомоги студентам-випускникам 

педагогічного профілю 

329,58 

2201190 загальний фонд (виплата академічних стипендій) 16707,50 

виплата академічних стипендій студентам 16707,50 

2201040 фундаментальні дослідження, у т.ч.: 500,00 

заробітна плата та нарахування  482,04 

придбання матеріалів 13,86 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3,0 

відрядження 1,1 

3401070 Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка 

молодіжних та дитячих громадських організацій 

85,83 

оплата послуг (крім комунальних) 85,83 

Разом: 82971,06 

 

У 2018 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних 

закладів» від 28 грудня 2016 р. № 1045 зі змінами, внесеними Постановою «Про 

внесення змін до пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) 

вищих навчальних закладів» від 15 листопада 2017 р. № 872, було призначено та 

виплачено соціальну стипендію дітям-сиротам, дітям з інвалідністю, дітям з 

малозабезпечених сімей, дітям ветеранів війни, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим соціально захищеним категоріям 

у сумі 3084,21 тис. грн, у тому числі: 

– з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

отримали соціальні стипендії на суму 1272,64 тис. грн;  

– особи, батьки яких є шахтарями – 36,27 тис. грн; 

– особи, батьки яких визнані учасниками бойових дій – 603,73 тис. грн;  

– діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичної операції – 22,58 тис. грн;  

– діти, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – 140,43 тис. грн;  
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– дітям з інвалідністю та інваліди I  IIІ груп – 473,04 тис. грн;  

– студенти із сімей, яким надано статус малозабезпеченої сім’ї – 501,22 

тис. грн; 

– особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 34,30 

тис. грн. 

Складання, розгляд, затвердження та виконання кошторису Університету 

здійснювалися відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228, у межах 

загального та спеціального фондів. Загальні кошторисні призначення за 2018 р. 

склали 117546,59 тис. грн. 

Незабезпечені статті загального фонду фінансувалися за рахунок коштів 

спеціального фонду.  

За 2018 р. до спеціального фонду Університету надійшло коштів від 

наданих платних послуг у сумі 31585,9 тис. грн, зокрема: 

– 18993,74 тис. грн – від плати за навчання студентів очної (денної) та 

заочної форм навчання; 

– 15,18 тис. грн – від плати за навчання за програмами перепідготовки 

спеціалістів; 

– 258,46 тис. грн – від плати за навчання за програмами лінгвістичних 

курсів; 

– 997,4 тис. грн – у вигляді плати за підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та керівників закладів освіти та підготовки громадян до вступу у 

заклади вищої освіти; 

– 2144,34 тис. грн – плата за навчання студентів кафедри військової 

підготовки; 

– 9061,76 тис. грн – плата за проживання в гуртожитках студентів, 

працівників та сторонніх осіб; 

– 24,6 тис. грн – від плати за навчання на підготовчих курсах; 

– 30,89 тис. грн – від плати за оренду майна; 
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– 0,30 тис. грн – від реалізації майна; 

– 59,23 тис. грн – інші надходження. 

У 2018 р. кошти спеціального фонду в сумі 31517,73 тис. грн були 

спрямовані на:  

– виплату заробітної плати з нарахуваннями – 21739,9 тис. грн; 

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6766,3 тис. грн; 

– придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1029,64 

тис. грн; 

– оплату послуг (крім комунальних) – 521,48 тис. грн; 

– оплату відряджень – 125,16 тис. грн; 

– придбання медикаментів та перев’язувальних засобів – 21,2 тис. грн; 

– оплату податків, зборів – 573,2 тис. грн; 

– придбання предметів довгострокового користування – 645,5 тис. грн, у т.ч. 

придбання підручників та посібників – 126,3 тис. грн; 

– інші видатки – 95,35 тис. грн. 

Залишок коштів станом на 01 січня 2019 р. склав 10625,67 тис. грн. 

План надходжень до спеціального фонду за 2018 р. виконано на 99,2%, 

зокрема: 

– надходження плати за послуги, що надаються бюджетними установами за 

їх основною діяльністю, на 96,47%;  

– від додаткової (господарської) діяльності на 106,5%; 

– від оренди майна на 106,15%; 

– від реалізації майна на 100%. 

У 2018 р. Університет отримав благодійних внесків, подарунків на суму 

306,61 тис. грн, зокрема:  

– засоби комп’ютерної техніки на 33,58 тис. грн; 

– навчальну літературу на 140,26 тис. грн; 

– меблі на 10,49 тис. грн; 

– ювелірний верстак на 8,5 тис. грн; 

– побутову техніку на 28,68 тис. грн; 
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– проектно-кошторисну документацію на 81,67 тис. грн; 

– килимове покриття 2,75 тис. грн; 

– медичну аптечку на 0,08 тис. грн; 

– пісок на 0,6 тис. грн. 

Для забезпечення стійкого фінансово-економічного становища 

Університету ректор вирішував проблеми забезпечення повноти надходжень 

коштів до спеціального фонду та їх ефективного використання. Не допускалися 

випадки виникнення чи зростання дебіторської або кредиторської заборгованості. 

Здійснювався пошук додаткових, не заборонених законодавством, джерел 

надходжень коштів до спеціального фонду Університету. Реалізовано заходи з 

удосконалення структури Університету шляхом оптимізації його структурних 

підрозділів та витрат на їх утримання.   

14. Дотримання умов Колективного договору, Статуту університету 
 

У 2018 р. ректор Університету, відповідно до Конституції України, Кодексу 

законів про працю України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», «Про зайнятість населення», «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статуту Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція), 

інших нормативних актів, що регламентують виробничі, трудові та соціально-

економічні відносини, та з урахуванням листа профспілкового комітету первинної 

профспілкової організації працівників Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка від 06 лютого 2018 р. № 2, брав участь в 

організації і проведенні колективних перемовин щодо укладання нового 

Колективного договору на 2018-2020 роки.  

Для цього наказом ректора від 07 лютого 2018 р. № 26-АПГ «Про 

організацію і проведення колективних перемовин щодо укладання нового 

колективного договору на 2018-2020 роки» було утворено робочу комісію для 

проведення колективних перемовин щодо створення нового проекту 

Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом 
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працівників Університету на 2018-2020 роки, яка розпочала свою роботу 13 

лютого 2018 р. Проект нового Колективного договору і додатків до нього було 

внесено на обговорення сторін колективних перемовин до 15 березня 2018 р. і 

винесено на розгляд конференції трудового колективу Університету 29 березня 

2018 р. До нового проекту було також включено новий додаток до Колективного 

договору – «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 

охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного 

захворювання, аваріям і пожежам у Кам’янець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка на 2018 р.». 

Упродовж 2018 р. ректор регулював соціально-економічні, виробничі та 

трудові відносини в Університеті на основі нового Колективного договору між 

адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2020 роки1, який було 

затверджено на засіданні конференції трудового колективу Університету 29 

березня 2018 р., протокол № 1. Внесення змін і доповнень до Колективного 

договору (додатки 3, 9 і 10) відбулося на засіданні конференції трудового 

колективу Університету 27 грудня 2018 р., протокол № 32. 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 2018 р. 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 2018-

2020 роки і здійснював контроль за його своєчасним виконанням. Зокрема, у 

звітному періоді ректор забезпечував стабільну та ефективну діяльність 

                                                
1 Зареєстрований у Департаменті соціального захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради 03 квітня 

2018 р. (реєстраційний номер 1121). 
2 Зареєстрований у Департаменті соціального захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради 04 січня 

2019 р. (реєстраційний номер 1142). 
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Університету в межах фактичних обсягів фінансування та раціонального 

використання коштів загального та спеціального фонду державного бюджету. 

Відповідно до п. 3.1.16. Колективного договору відбувалося погодження із 

профспілковим комітетом працівників Університету кошторису надходжень та 

видатків на 2018 р., штатного розпису на 2018 н. р., графіка відпусток працівників 

Університету, норм часу навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи 

науково-педагогічних працівників, навчального навантаження науково-

педагогічних працівників на 2017-2018 і 2018-2019 н. р., запровадження змін та 

перегляд умов праці членів трудового колективу, графіки змінності, графіки 

роботи працівників та ін. 

Упродовж звітного періоду ректор створював здорові та безпечні умови 

роботи працівників та студентів Університету, систематично контролював 

організацію та забезпечення охорони праці в Університеті, зокрема, на виконання 

Закону України «Про охорону праці» та «Положення про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 26 грудня 2017 року № 1669, упродовж звітного періоду здійснено 

такі заходи: 

  призначено відповідальних осіб за стан охорони праці та пожежної 

безпеки в структурних підрозділах Університету (наказ від 03 вересня 2018 р., 

№ 69-ОД); 

 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; 

  проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності працівників, які проходять навчання щорічно відповідно до 

Типового положення про проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за 

охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15 (зі змінами від 30 січня 2017 р.),  наказ 

ректора від 05 листопада 2018 р., № 99-ОД; 
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 організовано проходження періодичних та профілактичних медичних 

оглядів певних категорій працівників; 

 придбано медичні препарати для аптечок домедичної допомоги у 

структурних підрозділах Університету (наказ ректора від 26 березня 2018 р., 

№ 20-ОД);  

 здійснено перегляд та внесення змін і доповнень до інструкцій з охорони 

праці для робіт з підвищеною небезпекою (наказ ректора від 05 лютого 2018 р., 

№ 8-ОД); 

 введено в дію нові інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

та ін. 

Наказом ректора від 18 червня 2018 р. № 37-ОД було організовано 

підготовку Університету до нового 2018-2019 н. р. Результати роботи комісії з 

перевірки готовності Університету узагальнені в Акті прийому готовності 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка до 2018-

2019 н. р. Питання про стан готовності матеріально-технічної бази до нового 

2018-2019 н. р. було розглянуто на засіданні вченої ради 30 серпня 2018 р. 

(протокол № 7), про стан готовності матеріально-технічної бази та соціально-

побутової сфери Університету до роботи в осінньо-зимовий період – на засіданні 

ректорату 11 жовтня 2018 р. (протокол № 8), про виконання ухвали ректорату 

університету з питання «Стан охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в 

університеті та заходи щодо покращення відповідно до Законів України «Про 

охорону праці», «Про пожежну безпеку», 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 

серпня 2001 р. № 563» від 02 листопада 2017 р. (протокол № 9)» розглядалося на 

засіданні ректорату 13 вересня 2018 р. (протокол № 7). 

На засіданні вченої ради Університету 30 серпня 2018 р. (протокол № 7) 

обговорювали проект Статуту Університету (нова редакція) для погодження 

конференції трудового колективу Університету, яка відбулася 30 серпня 2018 р. 
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(протокол № 2) та затвердила нову редакцію Статуту Університету, який був 

надісланий на затвердження до Міністерства освіти і науки України. 

Належна увага спрямовувалася на забезпечення медичного обстеження 

працівників та здобувачів вищої освіти Університету. На виконання цього 

завдання було видано розпорядження ректора від 08 жовтня 2018 р. № 72 «Про 

донорство крові», від 28 вересня № 67 «Про профогляд жінок», від 13 вересня 

2018 р. № 58 «Про медогляд студентів І курсу», від 06 червня 2018 р. № 50 «Про 

обов’язковий профілактичний огляд студентів перед поселенням у гуртожитки», 

від 12 березня 2018 р. № 17 «Про проведення профілактичного флюорографічного 

обстеження». Для попередження захворювань на грип було затверджено План 

заходів щодо профілактики грипу та ГРВІ в епідемічний сезон 2018 р. та ін. 

Щодо соціального захисту працівників Університету, то на виплату 

матеріальної допомоги для оздоровлення (педагогічним, науково-педагогічним 

працівникам, працівникам бібліотеки) використано 2199,67 тис. грн. 

Працівникам, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, здійснювалася 

доплата, яка за звітний період склала 25,6 тис. грн. За розширення зони 

обслуговування, збільшення обсягу виконуваних робіт та особливі умови праці 

бібліотекарів виплачено коштів на загальну суму 166,30 тис. грн. На преміювання 

працівників Університету, яке здійснювалося відповідно до Положення про 

преміювання працівників Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка (додаток 10 до Колективного договору між адміністрацією та 

профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка на 2018-2020 роки), у звітному періоді 

використано 2102,60 тис. грн (у 2017 р. – 542,0 тис. грн). 

За звітний 2018 р. 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. Університет стовідсотково 

забезпечує потребу студентів у гуртожитку.  
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У 2018 р. ректор Університету забезпечив належну підготовку гуртожитків 

до нового 2018-2019 н. р. і до роботи в осінньо-зимовий період. Гуртожитки 

забезпечені кімнатами для самопідготовки, відпочинку, занять фізичною 

культурою і спортом, пральними кімнатами тощо, обладнані меблями і технікою 

відповідно до «Державних будівельних норм України. Будинки і споруди. 

Житлові будинки», затверджених наказом Держбуду України від 18 травня 

2005 р., № 80. Житловий фонд гуртожитків використовується відповідно до 

«Положення про студентські гуртожитки Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка» та «Порядку поселення та проживання в 

студентських гуртожитках Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка». Розподіл місць та поселення в гуртожитки здійснюється 

комісією, до складу якої включені представники адміністрації Університету, 

деканатів, профкому студентів, аспірантів та докторантів, студентського 

самоврядування, голови студентських рад та завідувачі гуртожитків. У 2018 р. 

комісією отримано та розглянуто майже 800 заяв студентів, яким були надані 

ліжко-місця в гуртожитках. Студентським сім’ям надані окремі кімнати. 

Студентам-сиротам та студентам з числа осіб, позбавлених батьківського 

піклування, ліжко-місця в гуртожитках надаються безкоштовно. В Університеті 

працює комісія з надання пільг при оплаті за проживання в гуртожитку для 

учасників АТО, їх дітей та внутрішньопереміщених осіб. Вартість проживання у 

гуртожитках та порядок оплати за проживання встановлюється за погодженням із 

профспілковим комітетом студентів, аспірантів та докторантів Університету. 

Ректор Університету та профком студентів, аспірантів та докторантів 

співпрацюють у реалізації різноманітних форм діяльності з метою самореалізації 

молоді, заходів з виховної роботи та дозвілля здобувачів вищої освіти, 

організаційно та матеріально сприяють проведенню спортивних змагань з видів 

спорту (чемпіонатів, спартакіад) в Університеті, на факультетах і в гуртожитках, 

забезпечують культурно-масові, фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи, що 

відбуваються в Університеті та місті, залучаючи додаткові (спонсорські) кошти. 

У 2018 р. в Університеті діяли аматорських колективи: оркестр народних 
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інструментів (керівник – Іван Маринін) та студентська хорова капела «Мелос» 

(керівник – Любов Мартинюк), які мають звання народних. У 2018 р. відроджено 

діяльність ансамблю народного танцю «Горлиця» (керівник – заслужений 

працівник культури України Володимир С’єдін). За ініціативи та фінансової 

підтримки профкому студентів, аспірантів та докторантів організовано 16 

туристично-екскурсійних поїздок та поїздок вихідного дня визначними місцями 

України для майже 300 студентів Університету. За час поїздок студенти побували 

у Карпатах (Яремча, Верховина, Коломия, Буковель, г. Говерла) та 

Хмельницький – по 3 поїздки;  Закарпаття (Хуст, Мукачево, Пилипець, Колочава, 

озеро Синевир), Вінниця (музей Пирогова, фонтани, музейний комплекс 

«Вервольф», фабрика «Рошен») та  Бакота – по 2 поїздки; Одеса, Львів, Чернівці і 

Мельниця-Подільська – по 1 поїздці та ін. 

Питаннями соціального захисту опікувався й профспілковий комітет 

працівників Університету, який налічував у 2018 р. 623 члени. Упродовж 2018 р. 

відповідно до положення профкому працівників «Про надання профспілкової 

виплати членам профспілки» працівникам Університету 160 разів надавалася 

фінансова допомога на суму 61 тис. 900 грн за різними пунктами. Окрім того, 

організовано 10 туристично-екскурсійних поїздок до населених пунктів (Чернівці, 

Хотин, Яремче, Косів, Яворів, Криворівня, Буковець, Ворохта, Бояни, Ясіня, 

Міжгір’я та ін.). Із профспілкового бюджету на оплату транспортних витрат даних 

поїздок було витрачено 19 тис. 630 грн. Додатково на наукові, культурно-масові 

та спортивні заходи протягом звітного періоду було витрачено 8 тис. 080 грн. 

Упродовж звітного періоду ректор Університету забезпечував належні умови 

праці, надавав пільги та компенсації для працівників та осіб, які навчаються в 

Університеті, дотримувався нормативних вимог з оплати праці, надавав 

відпустки, забезпечував зайнятість працівників та ін.  

15. Захист інформації, що складає державну, службову та комерційну 

таємницю відповідно до законів України «Про державну таємницю» та  

«Про інформацію» 
 

У 2018 р. ректор Університету скеровував діяльність уповноважених осіб 

кафедри військової підготовки на захист інформації, що складає державну, 
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службову та комерційну таємницю, відповідно до Закону України «Про державну 

таємницю» від 21 січня 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 грудня 2013 р. № 939 і Положення про кафедру 

військової підготовки Університету, затвердженого наказом Міністерством освіти 

і науки України і Міністерством оборони України від 18 квітня 2014 р. № 482/259. 

Кафедра військової підготовки здійснює діяльність, пов’язану з державною 

таємницею, на підставі спеціального дозволу, наданого Управлінням Служби 

безпеки України у Хмельницькій області від 06 липня 2017 р. № ХМ 2-2017-43. 

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 секретної частини кафедри військової підготовки, діяльність 

якого здійснюється відповідно до плану основних заходів з охорони державних 

секретів. 

Начальник секретної частини та її особовий склад організували і 

здійснювали секретне діловедення, що призначене для забезпечення охорони 

державної таємниці під час виготовлення, обліку, користування, зберігання, 

передачі та транспортування матеріальних носіїв секретної інформації з грифами 

секретності «Цілком таємно», «Таємно». 

Для забезпечення охорони державної таємниці, а також інформації з 

обмеженим доступом, що є власністю держави, розроблено номенклатуру посад 

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. 
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З метою дотримання режиму секретності під час освітнього 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). 

Здійснення контролю за станом режиму секретності, розпорядженням 

начальника кафедри військової підготовки було призначено комісію, яка 

здійснювала щоквартальні перевірки, а в кінці 2018 р.  загальну перевірку 

наявності матеріальних носіїв секретної інформації, порядку їх обліку, зберігання, 

поводження з ними та стану охорони державних секретів.  

16. Дотримання законодавства, вживання заходів з удосконалення 

управління університетом, зміцнення фінансово-господарської, трудової 

дисципліни 
 

Звітний період для вишу був наповнений новими, цікавими і складними 

видами робіт, пошуками оптимальних підходів в організації роботи всіх його 

структурних підрозділів для провадження освітньої, наукової, науково-технічної, 

інноваційної та методичної діяльності, проведення вступної кампанії 2018 р., 

атестації здобувачів вищої освіти, забезпечення належної якості провадження 

освітньої діяльності на першому (бакалаврському), другому (магістерському), 

третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях за ступенями вищої освіти 

«бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «доктор наук», освітньо-

кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» відповідно до вимог виконання ним 

критеріїв надання та підтвердження статусу національного і вимог Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347). 
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Упродовж 2018 р. проводилися засідання конференції трудового колективу 

Університету, збори трудових колективів структурних підрозділів Університету. 

Згідно із затвердженими планами роботи здійснювала свою діяльність вчена рада 

Університету і вчені ради факультетів, ректорат, науково-методична рада 

Університету і науково-методичні ради факультетів. Організовували свою 

діяльність Студентський сенат Університету, органи студентського 

самоврядування факультетів у вигляді засідань, виборів, конференцій тощо. 

Укладено новий Колективний договір між адміністрацією та профспілковим 

комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка на 2018-2020 роки і було внесено зміни до нього, які затверджені в 

установленому порядку. 

Виконуючи вимоги законодавства та нормативних вимог Міністерства 

освіти і науки України – частини другої ст. 29 Закону України «Про вищу освіту» 

і Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 912 «Про 

затвердження порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу 

національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу», ректор організував 

у виші проведення до 30 квітня 2018 р. самоаналізу виконання національним 

закладом вищої освіти критеріїв надання та підтвердження статусу національного. 

Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу 

національного за період з 01 січня 2017 р. по 31 грудня 2017 р. ректор представив 

на засіданні вченої ради Університету 26 квітня 2018 р. (протокол № 4), після чого 

його було надіслано до Міністерства освіти і науки України. 

У звітному періоді ректор організовував діяльність Університету, 

спрямовану на підвищення якості наданих освітніх послуг, ефективне 

застосування, неухильне дотримання та запобігання порушенням законодавства 

та інших нормативних актів України. Реформування вищої освіти в Україні, що 

передбачало поетапне введення в дію статей Закону України «Про вищу освіту» 

та Закону України «Про освіту», зумовило: 
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– включення Університету до Зведеного переліку закладів вищої освіти 

Міністерства освіти і науки України, що відносяться до категорій з цивільного 

захисту (наказ МОН України № 246 від 15 березня 2018 р.); 

– внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти», у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 

№ 347; 

– конкретизацію вимог до проведення єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту для здобуття ступеня «магістр» (лист МОН України 

№ 1/9-210 від 06 квітня 2018 р. «Щодо підготовки до проведення єдиного 

вступного іспиту єдиного фахового вступного випробування для вступу для 

здобуття ступеня магістра в 2018 році» та Постанова Кабінету Міністрів України 

№ 354 від 10 травня 2018 р. «Перелік спеціальностей, за якими проводиться 

єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня «магістр») і вимог, 

які були застосовані до окремих спеціальностей Університету під час вступної 

кампанії 2018 р.; 

– визначення нових вимог до акредитації освітніх програм (лист МОН 

України № 1/9-539 від 06 жовтня 2017 р.) і до розробки та реалізації однієї або 

декількох (їх кількість заклад вищої освіти визначає самостійно) освітніх програм 

та окремих спеціалізацій (лист МОН України № 1/9-377 від 05 червня 2018 р.); 

– розроблення МОН України рекомендацій з навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти та рекомендації до 

структури та змісту робочої програми навчальної дисципліни (лист МОН України 

№ 1/9-434 від 09 липня 2018 р.); 

– конкретизацію вимог щодо підготовки моніторингової справи для 

підтвердження статусу національного (лист МОН України № 1/9-215 від 11 квітня 

2018 р.); 

– рекомендації з академічної доброчесності для закладів вищої освіти (лист 

МОН  України № 1/9-650 від 23 жовтня 2018 р.) та ін. 
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На державному рівні прийнято й ряд інших нормативно-правових 

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

вишів у 2018 р., впровадження освітніх програм та формування навчальних 

планів, затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої 

освіти, функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, 

розвитку студентського самоврядування, відкритості та прозорості діяльності 

закладів вищої освіти, їх фінансової автономії, стипендій здобувачів вищої освіти 

та ін. 

Діяльність ректора за звітний період була спрямована на забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, гармонізації вищої освіти та 

ринку праці, підвищення затребуваності академічних знань молодих фахівців з 

боку роботодавців, активній співпраці зі стейкхолдерами та ін., зокрема на 

засіданнях ректорату обговорювалися питання: «Співпраця університету з ВНЗ I-

II рівнів акредитації та заходи щодо підвищення її ефективності» (11 січня 

2018 р., протокол № 1); «Стан готовності приймальної комісії до організації та 

проведення вступних випробувань і перспективи набору студентів у 2018 році» 

(07 червня 2018 р., протокол № 6); «Стан працевлаштування випускників 2018 

року та перспективи працевлаштування випускників 2018 року» (11 жовтня 

2018 р., протокол № 8) та ін. 

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 інформував трудовий колектив про галузеві нормативно-

правові та розпорядчі документи; 

 координував діяльність усіх структурних підрозділів щодо ефективного 

провадження освітньої діяльності та забезпечення якості підготовки фахівців; 

 контролював дотримання Університетом Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 
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грудня 2015 р. № 1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 

травня 2018 р. № 347); 

 дотримувався Закону України «Про вищу освіту» та Закону України «Про 

освіту» і Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних 

посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів 

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

затвердженого на засіданні вченої ради 27 червня 2017 р. (протокол № 8) та 

введеного в дію наказом ректора від 30 червня 2017 р. № 48-ОД; 

 спільно з профспілковим комітетом працівників Університету вирішував 

питання забезпечення зайнятості, нормування й оплати праці працівників; 

 вживав заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення 

охорони праці;  

 забезпечував дотримання норм трудового, житлового, пенсійного та 

іншого законодавства, соціального захисту, що стосуються прав і законних 

інтересів працівників трудового колективу; 

 контролював дотримання вимог законодавства з формування, 

надходження та використання бюджетних коштів та ін. 

Упродовж 2018 р. ректор повсякчас сприяв розширенню демократичних 

засад та оптимізації управління Університетом, використанню та розвитку 

можливостей університетської автономії та самоврядування. Ефективна співпраця 

зі студентським самоврядуванням дозволила вирішувати питання організації 

навчання та побуту, захисту прав та інтересів студентів. Ректор сприяв залученню 

максимально широкого кола членів трудового колективу до обговорення, 

прийняття та реалізації управлінських рішень, контролю за їх виконанням. 

Питання стратегічного розвитку Університету, перемовин щодо нового 

Колективного договору, провадження освітньої, наукової, інноваційної та 

фінансово-господарської діяльності, представлення Університету під час 

ліцензування та акредитації спеціальностей (освітньо-професійних програм) 

Університету, кадрові та інші питання обговорювалися колегіально. На засіданні 

конференції трудового колективу 30 серпня 2018 р. ректор звітував про підсумки 



 

 
135 

роботи Університету в 2017-2018 н. р. та перспективи подальшого розвитку 

основних напрямів його діяльності. Згідно з вимогами законодавства звіт 

розміщено на офіційному веб-сайті Університету. На засіданні ректорату 08 

лютого 2018 р. (протокол № 2) було обговорено питання «Стан проведення 

університетом тендерних закупівель». 

На засіданні вченої ради 24 січня 2019 р. будуть розглядатися питання «Звіт 

про наукову та науково-технічну діяльність Університету за 2018 р.»; «Аналіз 

фінансово-господарської діяльності університету у 2018 р.» та ін. 

У 2018 р. ректор Університету забезпечував своєчасне подання 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. 

Ректор систематично здійснював моніторинг дотримання колективом 

працівників та здобувачів вищої освіти Університету належної трудової та 

виконавської дисципліни згідно з вимогами Правил внутрішнього розпорядку 

Університету та умов контракту, зокрема на засіданні вченої ради Університету 

29 листопада 2018 р. (протокол № 10) розглядалося питання «Стан навчальної 

дисципліни студентів фізико-математично і природничого факультетів та заходи 

щодо її поліпшення» та ін. 

17. Забезпечення виконання навчальних планів і програм 
 

Упродовж звітного періоду ректор контролював забезпечення виконання 

навчальних планів підготовки фахівців напрямів/спеціальностей Університету та 

навчальних і робочих програм навчальних дисциплін. Для конкретизації 

планування освітнього процесу в Університеті на кафедрах було розроблено 

робочі навчальні плани підготовки фахівців напрямів підготовки/спеціальностей 

на 2018-2019 н. р. на базі АСК «ВНЗ» та затверджено в установленому порядку. 

На виконання робочих навчальних планів підготовки фахівців 

напрямів/спеціальностей Університету проводилося планування й облік 
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навчальної роботи науково-педагогічних працівників. Ця робота здійснювалася з 

урахуванням нормативів чисельності осіб, які навчаються в Університеті, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукового 

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

педагогічного працівника у вищих навчальних закладах ІІІ і ІV рівня акредитації 

та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми 

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

навчальної роботи, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

від 07 серпня 2002 р. № 450.  

На засіданнях вченої ради Університету предметом обговорення були 

питання забезпечення виконання навчальних планів і програм, зокрема: від 05 

березня 2018 р. (протокол № 2) – «Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 

2017-2018 навчального року та основні завдання з удосконалення організації 

освітнього процесу й підвищення якості підготовки фахівців в університеті», 

«Обговорення та затвердження освітніх програм підготовки фахівців 

спеціальностей університету»; від 29 березня 2018 р. (протокол №3) – 

«Обговорення та затвердження нових навчальних планів та змін до чинних 

навчальних планів підготовки фахівців напрямів/спеціальностей університету»; 

від 30 травня 2018 р. (протокол № 5) – «Затвердження Списку голів 

екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки 

кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за 

освітніми ступенями «бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«спеціаліст» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана 

Огієнка на 2018-2019 навчальний рік»; від 26 червня 2018 р. (протокол № 6) –

«Звіти випускників докторантури й аспірантури університету денної та заочної 

форм навчання про виконання індивідуальних планів роботи»; від 29 листопада 

2018 р. (протокол № 10) – «Аналіз кадрового і технологічного забезпечення 

підготовки фахівців напрямів/спеціальностей Університету на відповідність 

вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених 
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постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347»; від 27 грудня 

2018 р. (протокол № 11) – «Якість освітньо-професійних програм зі 

спеціальностей університету, набір на 1 курс з яких здійснено в 2018 р., та стан їх 

розміщення на веб-сайті університету відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 19 березня 2018 р. № 253 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 р. № 1432» та ін. 

Для належного планування у звітному році навчальної роботи науково-

педагогічних працівників було видано накази ректора: «Про проведення 

розрахунків навчального навантаження науково-педагогічних працівників 

університету на 2018-2019 навчальний рік та подання звітів кафедр про виконання 

навчального навантаження науково-педагогічними працівниками університету в 

2017-2018 навчальному році» від 23 травня 2018 р. № 253-К, яким встановлено 

чіткі вимоги до планування навчального навантаження на 2018-2019 н. р.; «Про 

закріплення навчальних дисциплін за кафедрами університету на 2018-2019 

навчальний рік» від 17 квітня 2018 р. №25-ОД. Було проведено роботу з 

підготовки орієнтованого навчального навантаження (наказ ректора «Про 

підготовку орієнтованого навчального навантаження на 2018-2019 н. р.» від 30 

січня 2018 р. № 7-ОД та наказ ректора «Про створення прогнозованих показників 

контингенту здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання ступенів 

«бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «доктор наук» на 2018-2019 

навчальний рік» від 31 травня 2018 р., № 34-ОД та наказ на часткову його зміну 

від 03 липня 2018 р. № 45-ОД) та ін. 

За ініціативи ректора Університету на виконання пп.15 п.1 ст. 32 Закону 

України «Про вищу освіту» і з метою оптимізації роботи щодо формування 

робочих навчальних планів, прогнозованого навантаження на 2019-2020 н. р., 

було проведено роботу з удосконалення процедури вільного вибору студентами 

навчальних дисциплін в обсязі, що становить не менш 25% загальної кількості 

кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня освіти, через оновлення 

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін 
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студентами Університету, яке було затверджене на засіданні вченої ради 

Університету від 25 жовтня 2018 р. (протокол № 9).  

На підставі заяв студентів ректор видав наказ від 30 червня 2017 р. № 49-ОД 

«Про затвердження переліків обраних студентами навчальних дисциплін циклу 

вільного вибору студента на 2017-2018 н. р.». На 2019-2020 н. р. такий наказ буде 

сформовано в січні 2019 р.  

Вчена рада Університету на засіданні від 29 листопада 2018 р. затвердила 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору студентів Університету на 2019-

2020 н. р. (протокол № 10). Навчально-методичний центр забезпечення якості 

освіти і центр інформаційних технологій Університету працювали над створенням 

умов для електронної реєстрації здобувачами вищої освіти права на вибір 

навчальних дисциплін в наступному навчальному році. 

Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників Університету у 

2017-2018 н. р. складало 236 676 год. (зменшення на 11 721 год.), з них 45 572 год. 

лекцій (зменшення на 3245 год.). На виконання навчального навантаження було 

затверджено 405,13 ставок науково-педагогічних працівників, що на 16,26 ставки 

менше, ніж попереднього навчального року. Своєчасне реагування на зміни у 

структурі навчального навантаження дозволило науково-педагогічним 

працівникам кафедр навчальне навантаження у 2017-2018 н. р. виконати 

повністю. 

Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників Університету у 

2018-2019 н. р. склало 235 572 год. (зменшення на 1 104 год.) і лекційних занять –

 45 004 год. (зменшення на 568 год.). На виконання навчального навантаження 

наказами від 30 серпня 2018 р. № 372-К «Про обсяги навчального навантаження 

штатних науково-педагогічних працівників університету на 2018-2019 навчальний 

рік», від 30 серпня 2018 р. № 373-К «Про обсяги навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників університету, які працюють за внутрішнім 

сумісництвом, на 2018-2019 навчальний рік», від 30 серпня 2018 р. № 374-К «Про 

обсяги навчального навантаження науково-педагогічних працівників 

університету, які працюють за зовнішнім сумісництвом, на 2018-2019 навчальний 
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рік», від 30 серпня 2018 р. № 375-К «Про обсяги навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників університету, які працюють на умовах 

погодинної оплати праці, на 2018-2019 навчальний рік» затверджено 404,17 

ставок (зменшення на 0,96 ставки) науково-педагогічних працівників, що 

розподілені між кафедрами Університету. 

18. Дотримання структурними підрозділами штатно-фінансової дисципліни 
 

Упродовж звітного періоду ректор здійснював контроль за дотримання 

працівниками структурних підрозділів Університету штатно-фінансової 

дисципліни, зокрема за: 

– встановленням розмірів посадових окладів, надбавок і доплат; 

– кількістю ставок науково-педагогічних та інших працівників;  

– своєчасністю виплат заробітної плати працівникам 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 2018 р. середньорічна кількість ставок, затверджена штатним розписом, 

складала 919,54 шт. одиниць, зокрема: 

 за рахунок коштів загального фонду утримується 614,6 шт. одиниць; 

 за рахунок коштів спеціального фонду – 302,50 шт. одиниць.  

Фактична середньорічна чисельність складала 887,5 шт. одиниць, зокрема: 

 по загальному фонду – 609,6 шт. одиниць; 

 по спеціальному фонду – 277,9 шт. одиниць. 

Виплата заробітної плати проводилася регулярно двічі на місяць. За звітний 

період усім працівникам Університету своєчасно і в повному обсязі виплачено 

заробітну плату, науково-педагогічним працівникам виплачено матеріальну 

допомогу на оздоровлення, студентам – стипендію.  
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Окрім того, упродовж звітного періоду працівникам Університету 

надавалася матеріальна допомога, зокрема: 

 на виплату матеріальної допомоги для оздоровлення (педагогічним, 

науково-педагогічним працівникам, працівникам бібліотеки) використано 

2199,67 тис. грн; 

 на виплату матеріальної допомоги працівникам, за умови економії фонду 

заробітної плати спеціального фонду, використано 130,84 тис. грн; 

 за умови економії фонду заробітної плати нарахована та виплачена 

індексація заробітної плати 52,2 тис. грн; 

 працівникам, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, 

здійснювалася доплата, що за звітний період склала 25,57 тис. грн; 

 за розширення зони обслуговування, збільшення обсягу виконуваних 

робіт та особливі умови праці бібліотекарів виплачено коштів на загальну суму 

166,56 тис. грн; 

 на виплату доплат за вчене звання та науковий ступінь використано 

коштів на загальну суму 4155,03 тис. грн; 

 на виплату надбавок за виконання особливо важливої роботи, високі 

досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі використано 

1183,55 тис. грн; 

 доплата до мінімального розміру заробітної плати (3723,00 грн) – 

4096,56 тис. грн; 

 преміювання працівників Університету у звітному періоді здійснювалося 

відповідно до Положення про преміювання працівників Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (додаток 10 до Колективного 

договору між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-

2020 роки). Загалом на преміювання використано 2102,6 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 
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Упродовж 2018 р. ректор реалізував комплекс заходів зі збереження та 

утримання в належному стані матеріально-технічної бази Університету, створення 

належних умов праці відповідно до вимог законодавства, зокрема:  

– закуплено сантехнічне обладнання на суму 20,1 тис. грн, електротовари на 

суму 37,2 тис. грн, будівельні та господарські товари на суму 550,1 тис. грн, 

секція огорожі – 198,6 тис. грн,  паливно-мастильні матеріали та автозапчастини 

на суму 89,9 тис. грн; 

– придбано та встановлено металопластикові вікна на суму 182,1 тис. грн; 

– придбано мийні засоби на суму 13,9 тис. грн; 

– придбано касові апарати для надання бібліотечних послуг, для роботи 

їдальні на суму 6,4 тис. грн; 

– для забезпечення роботи редакційно-видавничого відділу придбано 

товари та комплектуючі на суму 318,2 тис. грн, у т. ч. цифровий дуплікатор на 

суму 282,4 тис. грн; 

– мультимедійні проектори, комп’ютерна техніка та запчастини на суму 

467,5 тис. грн; 

– придбано канцелярські товари, бланки дипломів, додатки до дипломів 

про вищу освіту, марки, студентські квитки на суму 194,6 тис. грн; 

– проведено планову перевірку та ремонт теплових лічильників на суму 

0,30 тис. грн; 

– здійснено страхування майна та працівників Університету на суму 

11,60 тис. грн; 

– придбано постільну білизну для потреб гуртожитків на суму 71,1 тис. грн 

та ін. 

Окрім того, вжито комплекс заходів з метою забезпечення належних 

санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях навчальних корпусів та гуртожитках 

Університету. Водночас існують завдання, які потребують вирішення, зокрема 

проведення поточного ремонту, придбання нової комп’ютерної техніки та 

мультимедійного обладнання. Найважливішою проблемою є вартість 
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енергоносіїв, що обумовлює доцільність жорсткої економії енергоресурсів, 

впровадження енергозберігальних технологій та ін. 

Ректор повсякчас контролював питання організації та забезпечення охорони 

праці в Університеті, зокрема, на виконання Закону України «Про охорону праці» 

та «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2017 р. 

№ 1669, упродовж звітного періоду в Університеті здійснювалися такі заходи: 

 призначено відповідальних осіб за стан охорони праці та пожежної 

безпеки в структурних підрозділах Університету (наказ ректора від 03 вересня 

2018 р. № 69-ОД); 

 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; 

  проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності працівників, які проходять навчання щорічно відповідно 

до Типового положення про проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за 

охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15 (зі змінами від 30 січня 2017 р.), (наказ 

ректора від 05 листопада 2018 р. № 99-ОД); 

 організовано проходження періодичних та профілактичних медичних 

оглядів певних категорій працівників; 

 здійснено придбання медичних препаратів для аптечок домедичної 

допомоги у структурних підрозділах Університету (наказ ректора від 26 березня 

2018 р., № 20-ОД) та ін. 

Наказом ректора від 18 червня 2018 р. № 37-ОД створено комісію для 

перевірки стану готовності Університету до 2018-2019 н. р., яка підписала Акт 

прийому готовності Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка до 2018-2019 н.р. 
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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 забезпечував цільове використання державного 

майна та коштів Університету. З метою утримання стійкого фінансово-

економічного становища Університету, ефективного управління його майном, 

збереження та покращення матеріально-технічної бази структурними 

підрозділами адміністративно-господарської частини було освоєно 2113,00 тис. 

грн. 

Упродовж 2018 р. витрачено на закупівлю: 

– мультимедійних проекторів, комп’ютерного та периферійного обладнання 

– 467,5 тис. грн; 

– сантехнічних товарів – 20,1 тис. грн; 

– будівельних та господарських товарів – 550,10 тис. грн; 

– електротехнічної продукції – 37,2 тис. грн; 

– металопластикових вікон – 182,1 тис. грн; 

– бензину та автозапчастин до автомобілів – 89,9 тис. грн; 

– програмної продукції – 25,8 тис. грн; 

– мийних засобів – 13,9 тис грн; 

– книг – 211,2 тис. грн; 

– канцелярських товарів, бланків дипломів та додатків до дипломів про 

вищу освіту, марок, студентських квитків, друк банерів, ліцензії та ін. – 

194,6 тис. грн; 

– медичних препаратів і обладнання – 14,2 тис. грн; 

– постільної білизни – 71,1 тис. грн; 

– спецодягу – 11,6 тис. грн; 

– одягу для працівників їдальні та посуду – 2,8 тис. грн; 

– столів та стендів – 11,5 тис. грн; 

– хлорного вапна – 7,0 тис. грн; 

– фотозони для студентського самоврядування – 3,8 тис. грн. 
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Виконання показників ефективності використання державного майна, а 

також майнового стану Університету наведено в таблиці 16. 

Таблиця 16 

Виконання показників ефективності використання державного майна, а також  

майнового стану Університету 
№ 

з/п 

Показники майнового стану 

 

Одиниця виміру Фактичне виконання 

1. Необоротні активи, 
у тому числі: 

тис. грн 194554,53 

основні фонди тис. грн 185637,20 
інші необоротні матеріальні активи тис. грн 7815,76 
нематеріальні активи тис. грн 334,08 
залишкова вартість тис. грн 84343,04 
зношування тис. грн 109109,91 
незавершене будівництво тис. грн 767,5 

2. Оборотні активи, 

у тому числі: 

тис. грн 15431,64 

запаси тис. грн 725,1 

дебіторська заборгованість тис. грн 2662,94 

грошові кошти та їх еквіваленти тис. грн 12082,1 

3. Кредиторська заборгованість,  

у тому числі: 

тис. грн 38,5 

за товари, роботи, послуги  тис. грн 0 

розрахунки з підзвітними особами тис. грн 0 

перед бюджетами тис. грн 38,5 
перед державними цільовими фондами тис. грн 0 

з оплати праці тис. грн 0 

 

Для контролю за наявністю та ефективним використанням майна, 

достовірністю відображення його в бухгалтерському обліку щорічно проводиться 

інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, 

грошових коштів і документів. Для контролю за ефективним використанням 

бюджетних коштів в Університеті діє постійна комісія з фінансово-економічних 

питань та соціального розвитку, 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 вишу. 

21. Своєчасність розрахунків з підприємствами, установами та 

організаціями, банками та іншими організаціям 
 

Упродовж 2018 р. Університет своєчасно та в повному обсязі проводив 

розрахунки з підприємствами, установами, організаціями та банками, які 

обслуговувалися за кошти загального та спеціального фондів. Дебіторської та 
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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 
 

Упродовж звітного періоду Університет здійснював свою діяльність 

винятково в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом, планом 

асигнувань загального фонду бюджету, планами надання кредитів із загального 

фонду бюджету, планами використання бюджетних коштів та планом 

спеціального фонду. Першочергово бюджетними коштами забезпечувалися 

видатки на оплату праці з нарахуваннями, виплату стипендій, забезпечення 

студентів-сиріт та оплату комунальних послуг. Керуючись пп. 1, 2 ст. 48 

«Бюджетного кодексу України», Університет бере зобов’язання та здійснює 

відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних 

асигнувань, а за спеціальним фондом бюджету – винятково в межах відповідних 

фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету, що дає можливість 

уникнути як кредиторської, так і дебіторської заборгованості.  

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 
 

У 2018 р. 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. 

Заборгованості з виплати заробітної плати, стипендії, оплати комунальних 

послуг за загальним та спеціальним фондах не було.  

Перерахування платежів до бюджету, пенсійного фонду та фондів 

соціального страхування здійснюється вчасно відповідно до вимог законодавства. 

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 
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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 

здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» від 10 квітня 1992 р. № 2270-XII. Станом на 31 грудня 

2018 р. Університет уклав 11 договорів оренди нерухомого майна, загальна площа 

яких складає 144,7 м2. 

Ректор забезпечив своєчасне відшкодування комунальних послуг та 

надходження орендної плати, про що свідчить відсутність поточної 

заборгованості з орендних платежів станом на 31 грудня 2018 р.  

25. Вживання заходів із запобігання проявам корупції та хабарництва в 

університеті 
 

Упродовж 2018 р. діяльність ректора спрямовувалася на запобігання 

проявам корупції та отримання неправомірної вигоди в Університеті.  

На виконання вимог Закону України «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 

роки» (в редакції від 08 серпня 2015 р.), Закону України  «Про запобігання  

корупції» (в редакції від 31 серпня 2018 р.), Національної антикорупційної 

стратегії на 2014-2017 рр., нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України, Антикорупційної програми Університету, затвердженої на засіданні 

вченої ради Університету 30 травня 2017 р. (протокол № 6), наказу ректора від 19 

січня 2017 р., № 4-ОД «Про запобігання корупції на 2018 рік», було затверджено 

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

Огієнка із запобігання й протидії корупції та отримання неправомірної вигоди в 

2018 році». Юридичний сектор Університету в 2018 р. здійснював відповідну 

роботу із забезпечення дотримання чинного законодавства. 

В Університеті упродовж звітного періоду оперативно розглядали 

звернення громадян щодо порушень службової діяльності, забезпечували прозору 
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систему прийняття на роботу працівників, реалізовували порядок проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Університету 

відповідно до законодавства. Юридичний сектор брав активну участь у розробці 

та затвердженні нового Колективного договору між адміністрацією та 

профспілковим комітетом працівників Університету імені Івана Огієнка на 2018-

2020 рр. (протокол № 1 від 29 березня 2018 р. засідання конференції трудового 

колективу Університету). 

Питання запобігання й протидії корупції обговорювалися на засіданнях 

вченої ради Університету і вчених рад факультетів, у яких брали участь керівник 

юридичного сектора Університету Мельник В.О., працівники відділу боротьби з 

економічними злочинами Кам’янець-Подільського міського відділу поліції ГУНП 

в Хмельницькій області та інші. Також було реалізовано заходи виховного 

спрямування, що передбачають проведення роз’яснювальної роботи серед 

здобувачів вищої освіти, керівників структурних підрозділів, науково-

педагогічних та інших працівників Університету з питань антикорупційного 

законодавства, формування громадської думки щодо неприйнятності та осуду 

корупційних діянь та ін. 

Упродовж 2018 р. ректор постійно контролював стан трудової та 

виконавської дисципліни працівників, виявлені проблеми обговорювали на 

засіданнях вченої ради Університету. За порушення 2 науково-педагогічним 

працівникам було оголошено догани (13 лютого 2018 р. – Матвєєву М.Д.; 19 

квітня 2018 р. – Шинкарюку В.А.). Оголошено догани працівникам 

адміністративного, навчально-допоміжного та господарського персоналу (20 

червня 2018 р. – Самборській З.І.; 01 червня 2018 р. – Трипалюку М.С.) та 

оголошено попередження (25 квітня 2018 р. – Камишовій І.М.). 

Юридичний сектор  систематично представляв в установленому законом 

порядку інтереси вишу в судах та інших органах під час розгляду правових 

питань і спорів про відшкодування заподіяних збитків. У 2018 р. була розглянута 

1 справа за позовом Штогрина А.М. до Університету про стягнення заробітної 
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плати у вигляді щомісячної надбавки за вислугу років. Рішенням Кам’янець-

Подільського міськрайонного суду від 20 грудня 2017 р. позов Штогрина А.М. 

було задоволено, проте постановою Апеляційного суду Хмельницької області від 

15 березня 2018 р. рішення місцевого суду скасовано і прийнято нове рішення, 

яким у позові Штогрину А.М. відмовлено. Верховний Суд України (Касаційний 

Цивільний Суд України) 31 жовтня 2018 р. постановив касаційну скаргу 

Штогрина А.М. залишити без задоволення і Постанову Апеляційного суду 

Хмельницької області від 15 березня 2018 р. залишити без змін. 

Для формування активної позиції, забезпечення відкритості та 

поінформованості учасників освітнього процесу про заходи із запобігання та 

протидії корупції в Університеті функціонує телефон довіри (3-05-13); 

забезпечено інформування про функціонування консультативних телефонів 

Міністерства освіти і науки України та ін. Важливе місце у попередженні 

корупційних правопорушень в Університеті належить заходам організаційно-

управлінського характеру. В університетській газеті «Студентський меридіан» та 

на офіційному веб-сайті Університету систематично висвітлювалася інформація 

про новини законодавства і практику його застосування. 

Дотримання статутних вимог та Правил внутрішнього розпорядку 

Університету є важливим організаційним кроком у попередженні корупційних 

правопорушень. Упродовж звітного періоду відбувалося анкетування студентів з 

питань якості організації освітнього процесу, результати якого обговорювалися на 

засіданнях вченої ради Університету та ректорату.  

Ректор надавав особливої уваги питанням забезпечення відкритості та 

прозорості під час прийому до Університету. Відповідно до Правил прийому до 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2018 р. 

приймальна комісія створювала належні умови для присутності представників 

засобів масової інформації та громадських спостерігачів на своїх засіданнях, на 

обов’язковості розміщення інформації для вступників на офіційному веб-сайті 

Університету згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України та інших 

нормативних документів.  
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Юридичний відділ Університету підготував, уклав, здійснив контроль за 

виконанням 28 господарських договорів (контрактів) Університету з 

підприємствами, установами та організаціями; надано правову оцінку та 

проаналізовано наслідки розгляду претензій, матеріалів, що надійшли від 

правоохоронних органів, та вжито заходів щодо усунення недоліків; проведено 

роз’яснення та консультації працівникам Університету щодо застосування 

чинного законодавства у випадку порушень службової діяльності та ін. 

Потрібним організаційно-дисциплінарним заходом попередження 

корупційної поведінки працівників та здобувачів вищої освіти Університету у 

звітному році стало дотримання на всіх рівнях принципу неминучої 

відповідальності за вчинення правопорушення. У разі надходження до ректорату 

даних про здійснення працівником чи здобувачем вищої освіти корупційного 

правопорушення, ця інформація буде направлена до відповідних правоохоронних 

органів, оскільки лише вони можуть встановити ступінь достовірності цієї 

інформації та міру покарання за вчинені корупційні дії.  

Для покращення роботи із запобігання та протидії проявам корупційних 

зловживань в Університеті юридичному сектору, іншим структурним підрозділам 

необхідно забезпечити прийняття і виконання Плану заходів Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка із запобігання й 

протидії корупції та отримання неправомірної вигоди в 2019 р. та 

Антикорупційної програми Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. Виконання запланованих заходів із запобігання та протидії 

корупції знаходиться на особистому контролі ректора Університету. 

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 2018 р. складання, розгляд, затвердження та виконання 

кошторису Університету здійснювалися відповідно до «Порядку складання, 

розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 
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2002 р. № 228, у межах загального та спеціального фондів. Загальні кошторисні 

призначення у 2018 р. склали 117546,59 тис. грн, у тому числі: 

– по загальному фонду – 65977,75 тис. грн; 

– по спеціальному фонду – 34246,63 тис. грн; 

– по загальному фонду (виплата академічних стипендій) – 16707,50 тис. грн; 

– по загальному фонду (фундаментальні дослідження) – 500,00 тис. грн; 

– по загальному фонду (здійснення заходів державної політики з питань 

молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій) – 

114,71 тис. грн. 

Університет своєчасно подавав до Міністерства освіти і науки України, 

органів Державного казначейства, статистики та інших державних органів, яким 

законодавством України надане право контролю за відповідними напрямами його 

діяльності, необхідну бухгалтерську, статистичну звітність та інформацію про 

майновий стан Університету. 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. 

В Університеті з вересня по грудень 2018 р. було проведено планову ревізію 

фінансово-господарської діяльності Університету, членами комісії якої 

напрацьовані відповідні рекомендації, робота над якими буде продовжена і в 

2019 р. 

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 виконання у 2018 році умов контракту № І-106 від 

30 січня 2013 року. Звіт ректора про проведену роботу за 2018 р. заслухано на 

конференції трудового колективу Університету 27 грудня 2018 р. (протокол № 3).  

На підставі ухвали конференції трудового колективу Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка від 27 грудня 

2018 р. (протокол № 3) внесено зміни до затвердженого у 2017 р. складу 

конференції трудового колективу Університету і складу вченої ради 

Університету. 
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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 було проведено заходи з упорядкування 

територій навчальних корпусів, спортивних залів та навчально-тренувальної бази 

Університету. Виконано роботу щодо забезпечення безпеки життєдіяльності 

учасників навчально-виховного процесу і спортивно-масових заходів, зокрема й 

протипожежних заходів. 

Експлуатаційно-технічний відділ виконав значний обсяг робіт з поточного 

ремонту інженерних мереж на об’єктах Університету: 

 у повному обсязі виконано роботи з підготовки до опалювального сезону; 

 упорядковано облік спожитої теплової енергії та природного газу, 

холодного та гарячого водопостачання; 

 відремонтовано освітлення навчальних приміщень та гуртожитків із 

заміною ламп розжарювання на люмінесцентні, енергозберігаючі та світлодіодні, 

що дає значну економію електроенергії та поліпшує умови навчання і праці; 

  проводиться планова робота із заміни в навчальних корпусах та 

гуртожитках дерев’яних віконних блоків на енергозберігаючі пластикові. 

Регулярно проводилися роботи із забезпечення належних санітарно-

гігієнічних норм та норм з техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці  

гуртожитків та навчальних корпусів. 

29. Реалізація у межах своїх повноважень державної політики у сфері 

фізичної культури і спорту 
 

Діяльність Університету під керівництвом ректора з реалізації державної 

політики у сфері фізичної культури і спорту впродовж 2018 р. визначалася 

вимогами «Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і 

спорту на період до 2020 року», схваленою постановою Кабінету Міністрів 

України від 01 березня 2017 р. № 115. Згідно з цією програмою робота 

структурних підрозділів Університету спрямовувалася на: 
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 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; 

 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. 

У 2018 р. в спортивно-масових заходах Університету (чемпіонатах та 

першостях з видів спорту) взяли участь понад 2100 осіб. 

Для популяризації здорового способу життя й подолання байдужого 

ставлення до власного здоров’я серед здобувачів вищої освіти та працівників 

Університету з 17 по 28 вересня 2018 р. було проведено «Тиждень здорового 

способу життя», до програми якого були включені найбільш популярні оздоровчі 

види рухової активності, зокрема: парковий волейбол, стрітбол, футзал, кульова 

стрільба, настільний теніс, бадмінтон, «Веселі старти» та ін. У цих заходах взяли 

участь понад 1000 студентів та науково-педагогічних працівників Університету. 

22 жовтня 2018 р. у рамках святкування 100-річчя Університету була 

проведена всеукраїнська акція «Біг заради здоров’я», в якій взяло участь понад 

500 учасників. 

30. Розвиток студентського спорту та спорту вищих досягнень 

Значна увага ректора упродовж 2018 р. надавалась такому важливому 

аспекту діяльності Університету, як студентський спорт та спорт вищих 

досягнень. Сьогодні в Університеті успішно функціонує 45 спортивних секцій з 

24 видів спорту, в яких займається понад 1000 студентів. 
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За сприяння ректорату, факультету фізичної культури та спортивного клубу 

в травні 2018 р. був проведений чемпіонат України з легкоатлетичних метань, в 

червні – чемпіонат України серед студентів з важкої атлетики. 

Чоловіча збірна Університету з волейболу вдесяте поспіль перемогла у 

Вищій студентській лізі України. 

У 2018 р. студенти Університету неодноразово ставали чемпіонами та 

призерами чемпіонатів світу та Європи, Кубків світу та Європи, етапів Кубка 

світу, гран-прі. Найбільш вагомих здобутків досягла заслужений майстер спорту 

України Дар’я Білодід, яка перемогла у 2018 р. на чемпіонатах світу серед 

дорослих та серед юніорів, стала переможницею чемпіонату Європи та етапів 

Кубка світу. Вона вперше в історії українського жіночого дзюдо у віці 17 років 

здобула золоту медаль чемпіонату світу. Дар’ю було визнано кращою 

спортсменкою березня та жовтня в Україні. У листопаді 2018 р. їй було присвоєно 

спортивне звання «Заслужений майстер спорту України». У грудні 2018 р. 

міжнародна федерація дзюдо визнала Дар’ю Білодід найкращою дзюдоїсткою 

світу у ваговій категорії до 49 кг.  

Заслужений майстер спорту України Ігор Радівілов здобував перемоги на 

етапах Кубка світу зі спортивної гімнастики. Бронзовою призеркою чемпіонату 

світу з боротьби серед жінок стала майстер спорту України міжнародного класу 

Оксана Лівач; майстер спорту України міжнародного класу Христина Береза – 

бронзовою призеркою юніорського чемпіонату світу.  

Чемпіоном Європи з боксу серед молоді став майстер спорту України 

Степан Грекул. Чемпіоном Європи серед молоді з настільного тенісу стала 

Соломія Братейко. Майстер спорту України міжнародного класу Тетяна Шлопко 

стала чемпіонкою світу серед юніорок з пауерліфтингу та бронзовою призеркою 

чемпіонату світу серед жінок; майстер спорту України міжнародного класу 

Катерина Ткачук – срібною призеркою чемпіонату світу з жиму лежачи серед 

жінок. Майстер спорту України міжнародного класу Анастасія Лисенко здобула 

перемогу на чемпіонаті Європи серед молоді з важкої атлетики.  
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Майстер спорту України міжнародного класу Семен Радулов здобув срібну 

нагороду на чемпіонаті світу з пляжної боротьби. Бронзовими призерами Кубку 

Європи з дзюдо стали Анастасія Врублевська та Олексій Бабенко. Чемпіоном 

світу та переможцем Кубку світу став майстер спорту України міжнародного 

класу Святослав Семикрас. Переможницею міжнародного турніру з тхеквондо 

стала майстер спорту України міжнародного класу Любава Ільчик та ін. 

У 2018 р. спортсмени Університету вибороли:  

 на всеукраїнських змаганнях  129 медалей, з яких 53 золоті, 34 срібні та 

42 бронзові; 

 на чемпіонатах світу та Європи – 54 нагороди, з яких 23 золоті, 13 срібних 

та 18 бронзових.  

Пріоритетні завдання на 2019 рік 

Пріоритетними завдання діяльності ректора та колективу Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2019 р. є: 

1. Виконання Стратегічного плану розвитку Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки. З цією 

метою: 

– здійснювати провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка 

забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 

спеціальностями у відповідності з Ліцензійними умовами провадження освітньої 

діяльності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 

2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 

2018 р. № 347), стандартами вищої освіти та нормативними документами 

Університету; 

– забезпечити реалізацію Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка; 

– сприяти працевлаштуванню випускників Університету; 

– співпрацювати з роботодавцями (стейкхолдерами) Університету; 
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– проводити роботу з ліцензування та акредитації спеціальностей, освітньо-

професійних програм Університету; 

– удосконалювати наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність; 

– налагоджувати міжнародні зв’язки і реалізовувати міжнародну діяльність 

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

– забезпечити формування особистості здобувача вищої освіти шляхом 

національно-патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в 

учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, 

громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, уміння 

вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

– розвивати студентське самоврядування в Університеті; 

– забезпечувати соціальний захист працівників і здобувачів вищої освіти 

Університету, створювати безпечні умови їх праці і навчання; 

– удосконалювати організаційно-управлінську діяльність в Університеті; 

– підготувати і провести самоаналіз Університету згідно з Порядком 

надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи 

позбавлення цього статусу за 2018 р.; 

– здійснювати популяризацію Університету, реалізовувати заходи щодо 

формування, розвитку та підвищення його позитивного іміджу. 

2. Формування якісного контингенту здобувачів вищої освіти 

Університету. З цією метою: 

– здійснювати профорієнтацію серед учнівської молоді з метою подальшого 

залучення її до навчання в Університеті, організовувати роботу підготовчих 

курсів із підготовки громадян України для вступу до закладів вищої освіти, 

проводити Всеукраїнську олімпіаду Університету для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти; 

– здійснювати пошук та підтримку обдарованих дітей, сприяти їхній 

подальшій освіті, співпрацювати з Хмельницьким територіальним відділенням 

Малої академії наук України, районними, міськими філіями Малої академії наук 

України, науковими установами та організаціями тощо; 
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– забезпечити відкритість та прозорість під час прийому вступників до 

Університету, інформувати потенційних вступників про Правила прийому до 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 

2019 р.; 

– проводити дні відкритих дверей для старшокласників з метою презентацій 

факультетів та проведення пробного ЗНО; 

– налагодити співпрацю факультетів Університету з обласними, районними 

та міськими управліннями освіти і науки, закладами освіти шляхом укладання 

угод про співпрацю та спільного проведення заходів. 

3. Забезпечення належного рівня якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти в Університеті. З цією метою: 

– формувати відповідний кадровий склад груп забезпечення спеціальностей 

Університету згідно вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 

№ 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 

№ 347); 

– удосконалити Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів) Університету; 

– удосконалити систему реалізації права на вибір навчальних дисциплін 

студентами шляхом електронної реєстрації їхніх заяв у модульному об’єктно-

орієнтованому динамічному навчальному середовищі (MOODLE); 

– проводити роботу щодо впровадження єдиного автоматизованого 

освітнього середовища АСК «ВНЗ» через підтримку в актуальному стані 

інформації довідників АСК «ВНЗ», оперативне внесення змін до блоків 

інформації, що охоплює навчальні та робочі навчальні плани, дані про кадрове 

забезпечення освітнього процесу, навчальне навантаження науково-педагогічних 

працівників, аудиторний фонд Університету на початок навчального року; 

– забезпечувати підготовку навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін відповідно до нормативних документів Кабінету Міністрів 
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України, зокрема Ліцензійних умов проведення освітньої діяльності, Міністерства 

освіти і науки України; 

– покращити якість навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін через підготовку електронних видань, наповнення модульного 

об`єктно-орієнтованого динамічного середовища (MOODLE) та використання 

його можливостей для удосконалення самостійної роботи студентів, 

самоконтролю та контролю за результатами виконання її завдань; 

– активізувати роботу щодо виготовлення електронних освітніх ресурсів та 

забезпечення реалізації Положення про електронні освітні ресурси в Кам’янець-

Подільському національному університеті імені Івана Огієнка; 

– забезпечувати систематичний моніторинг освітнього процесу в 

Університеті; 

– проводити щосеместровий ректорський контроль навчальних досягнень 

студентів на всіх рівнях для перевірки їх рівня знань, умінь та навичок з 

навчальної дисципліни (або окремого змістового модуля) з наступним аналізом 

якості навчання та викладання; 

– використовувати можливості модульного об`єктно-орієнтованого 

динамічного середовища (MOODLE) для реалізації та підтримки модуля 

«Unplag», з допомогою якого забезпечити функціонування ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату; 

– проводити рейтингове оцінювання діяльності всіх учасників освітнього 

процесу, кафедр і факультетів та оприлюднювати отримані результати на 

офіційному веб-сайті Університету; 

– посилити практичну підготовку здобувачів вищої освіти за допомогою 

кваліфікованого керівництва практикою досвідченими викладачами кафедр, які 

викладають фахові дисципліни та формуванням на базах практик сучасного 

інформаційного й технологічного забезпечення (бібліотеки, лабораторії, технічної 

та іншої документації тощо), що відповідає спеціальностям, спеціалізаціям, за 

якими здійснюється підготовка фахівців. 
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4. Планування освітньої діяльності: розроблення, затвердження, 

моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм та навчальних планів. З 

цією метою: 

– створити і розмістити на офіційному веб-сайті Університету інформаційні 

пакети з кожної освітньої (освітньо-професійної/освітньо-наукової) програми; 

– забезпечувати участь зовнішніх стейкхолдерів в експертизі освітніх 

програм на етапі їх створення та періодичного оновлення, в оцінюванні 

навчальних досягнень студентів під час атестації, у процесі навчання студентів в 

Університеті (викладання спецкурсів, керівництво практикою, 

керівництво/співкерівництво курсовими, дипломними роботами тощо); 

– розширювати перелік спеціальностей та спеціалізацій, за якими 

здійснюється освітня діяльність в Університеті; 

– розробляти і впроваджувати освітні (освітньо-професійні/освітньо-

наукові) програми для нових спеціальностей та спеціалізацій; 

– запроваджувати орієнтовані на здобувачів вищої освіти навчальні плани 

підготовки фахівців; 

– забезпечити належний рівень підготовки акредитаційних справ з 

первинної акредитації бакалаврських і магістерських освітньо-професійних 

програм спеціальностей Університету. 

5. Забезпечення високого рівня технологічного забезпечення підготовки 

фахівців напрямів/спеціальностей Університету на відповідність вимогам 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. З цією метою: 

– розвивати локальну мережу Університету, максимально використовувати 

інформаційну платформу MOODLE та удосконалення web-ресурсу Університету, 

забезпечити подальше впровадження в Університеті автоматизованої 

інформаційної системи АСК «ВНЗ»; 

– реалізувати план заходів щодо розширення та оновлення матеріально-

технічної бази Університету; 

– удосконалювати зміст і структуру офіційного веб-сайту Університету та 

його англомовну версію; 
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– створити потужне освітньо-інформаційне середовище в Університеті, що 

відповідає міжнародним стандартам, та впроваджувати в освітній процес сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології; 

– забезпечувати публічність інформації про діяльність Університету 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання 

оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів» від 

19 лютого 2015 р. № 166; 

– забезпечувати розробку/оновлення, наповнення та інформаційну 

підтримку сайтів структурних підрозділів Університету. 

6. Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі 

високоефективної наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

Університету, зокрема й впровадження результатів його наукових 

досліджень, міжнародна наукова та науково-технічна співпраця. З цією 

метою: 

– створити ефективну систему запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових працях працівників і здобувачів вищої освіти Університету; 

– продовження роботи з налагодження зв’язків з іноземними ЗВО для 

організації програм міжнародної академічної мобільності, оформлення 

відповідних документів і договорів; сприяння участі студентів, аспірантів, 

науково-педагогічних працівників Університету в міжнародних програмах 

академічних обмінів; активізація роботи із запровадження англомовних курсів і 

програм фахових дисциплін, узгодження навчальних програм із партнерами 

університету, що сприяло б підвищенню рівня академічної мобільності студентів, 

впровадженню програми «Подвійний диплом»; 

– активізувати участь науковців Університету в міжнародних, державних, 

регіональних конкурсах науково-дослідних робіт, у сучасних наукових проектах, 

отриманні грантів тощо; 

– забезпечити широке представлення результатів науковців Університету в 

наукометричних базах даних, розроблення для науково-педагогічних працівників 
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університету рекомендацій щодо пошуку публікацій та видань, які індексуються 

наукометричними базами даних, зокрема Wed of science та Scopus; 

– підвищити ефективність науково-дослідної роботи студентів; 

– збільшити кількість студентів-переможців міжнародних та всеукраїнських 

наукових змагань (олімпіад, конкурсів, турнірів тощо); 

– розробити програму підготовки та атестації викладачів Університету щодо 

володіння іноземними мовами на рівні В2; 

– продовжити роботу із забезпечення захисту прав інтелектуальної 

власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, здійснення 

комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності через отримання 

свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір викладачами Університету. 

7. Дотримання законодавства, вживання заходів з вдосконалення 

управління Університетом, зміцнення фінансово-господарської, трудової 

дисципліни. З цією метою: 

– продовжити роботу з оптимізації структури Університету; 

– створити інтегровану інформаційно-автоматизовану систему управління 

Університетом, включаючи всі сфери його діяльності; оптимізувати систему 

документообігу в Університеті та впровадити електронний документообіг; 

– забезпечувати цільове та ефективне використання загального та 

спеціального фондів Університету;  

– продовжувати реалізацію загальноуніверситетської програми 

енергоефективності та енерго- й ресурсозбереження; 

– удосконалювати матеріально-технічну базу для забезпечення якісних 

освітніх послуг; 

– використовувати матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти та 

працівників Університету, надавати їм матеріальну допомогу в разі звернення з 

відповідною заявою. 

8. Забезпечення виконання Колективного договору між адміністрацією 

та профспілковим комітетом працівників Університету на 2018-2020 роки.  

 




