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Шановні колеги, присутні! 

Щиро вітаю вас із початком нового навчального року. Бажаю міцного 

здоров’я, творчої наснаги, реалізації особистих і професійних планів, миру, 

добра та злагоди! 

Позаду ще один навчальний рік – рік складний, суперечливий і 

тривожний. Тривожний для усієї держави, для кожного з нас. Висловлюю 

вдячність колективу університету за сумлінну працю, професіоналізм у 

формуванні інтелектуального майбутнього нашої країни та позитивного 

іміджу вишу.  

Минулий навчальний рік став переломним для вищої освіти. Прийняття 

нового Закону України «Про вищу освіту» ознаменувало початок системних 

та кардинальних змін у галузі вищої освіти. Імплементація норм нового 

галузевого закону стала пріоритетним завданням університету. З цією метою: 

 вчена рада університету ухвалила «План заходів Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка з імплементації 

Закону України «Про вищу освіту» (протокол №2 від 26.02.2015 р.); 

 відбулися вибори голови вченої ради університету (на виконання 

вимог ст. 36 Закону України «Про вищу освіту»); 

 розроблено та введено в дію нові навчальні плани підготовки фахівців 

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

«спеціаліст»; 

 оновлено освітні програм; 

 ухвалено рішення про максимальне навчальне навантаження на одну 

ставку науково-педагогічного працівника в обсязі, що не перевищує 600 

годин на навчальний рік; 

 розпочато роботу над оновленням нормативної бази, що регламентує 

діяльність університету. Так, наказами ректора (від 19.05.2015 р. №25-ОД та 

28.05.2015 р. №28-ОД) введено в дію Положення про вчену раду 

університету, Положення про ректорат, Положення про організацію 

освітнього процесу в університеті, Положення про проведення практики 

студентів університету, Положення про ректорський контроль навчальних 

досягнень студентів та ін.; 

 вжито низку заходів щодо забезпечення поступового переходу на 

підготовку фахівців за схемою: «бакалавр»  «магістр».  

Упродовж звітного періоду колектив університету виконував стратегічні 

завдання, що визначені директивними документами Кабінету Міністрів 

України в галузі вищої освіти, працював над реалізацією завдань, 

задекларованих у Концепції розвитку Кам`янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка на 2013-2020 роки та планах роботи 

університету на І-ІІ семестри 2014-2015 навчального року. 

Результативність діяльності колективу університету підтверджена 

визнанням на національному та міжнародному рівнях. Так, на VІ 

Міжнародному форумі-презентації «Інноватика в сучасній освіті», 
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організованому Міністерством освіти і науки України, Національною 

академією педагогічних наук України та компанією «Виставковий Світ» (21-

23 жовтня 2014 р.), університет відзначено дипломом лауреата конкурсу І 

ступеня у номінації «Педагогічна майстерність як інноваційна технологія 

підвищення якості освіти» та дипломом за активну діяльність з інноваційного 

оновлення змісту національної освіти.   

Успішною була участь університету в VI Міжнародній виставці 

«Сучасні заклади освіти – 2015», організованій Міністерством освіти і науки 

України, Національною академією педагогічних наук України і компанією 

«Виставковий Світ» (12-14 березня 2015 р.): виш нагороджено дипломом та 

золотою медаллю за кращу роботу в номінації «Сучасний навчальний заклад 

як соціокультурний осередок громадянсько-патріотичного виховання дітей та 

студентської молоді»
1
. 

У рамках виставки університет взяв також участь у рейтинговому 

виставковому конкурсі для вищих навчальних закладів III-IV рівнів 

акредитації «Лідер вищої освіти України».  

Упродовж минулого навчального року університет продемонстрував 

відкритість та прозорість своєї діяльності перед громадськістю. У рейтингу 

прозорості національних ВНЗ України адміністративна прозорість 

університету оцінена 17,6 балами з 20 можливих, і за цим показником 

університет посів друге місце після Національного університету «Києво-

Могилянська академія» з-поміж 96 національних вишів України.  

У рейтингу університетів ІІІ-ІV рівнів акредитації «ТОП-200 Україна» за 

результатами 2014 року університет посів 99 місце з-поміж 200 вищих 

навчальних закладів України (для порівняння: за результатами 2013 р. – 101 

місце)
2
. Складниками формування інтегрального індексу університету в 

рейтингу «ТОП-200 Україна» є якість науково-педагогічного потенціалу, 

якість навчання та міжнародне визнання. Порівняльний аналіз показників 

нашого університету та показників Хмельницького національного 

університету, який посів 43 місце в рейтингу, засвідчив перевагу нашого 

вишу за показниками якості науково-педагогічного потенціалу та якості 

навчання, але низьку оцінку міжнародного визнання.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Автори-укладачі матеріалів: науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки дошкільної, початкової, 

середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом – завідувач кафедри, професор Кучинська І.О., 

доценти Федорчук В.В., Лебідь І.Ю., старший викладач Дутко О.М. 
2
 У групі класичних університетів виш посів 22 місце з-поміж 28 вищих навчальних закладів. 
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Порівняльний аналіз показників університету та показників Хмельницького 

національного університету в рейтингу «ТОП-200 Україна»  

за результатами 2014 року 

 
 

Минулого року ми акцентували увагу на необхідності внесення видань 

університету до реферативно-бібліографічної інформаційно-пошукової 

системи SСOPUS. Наприкінці 2014 року університет отримав персональний 

ідентифікаційний номер (Affiliation ID: 60104914) у базі «Scopus», що 

дозволило ввійти до Рейтингу вищих навчальних закладів України за 

показниками наукометричної бази даних SciVerse Scopus
3
 (118 місце). Окрім 

того, у консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів, що складений 

на підставі найбільш відомих в Україні рейтингів «ТОП – 200 Україна», 

«Scopus» і «Вебометрикс»
4
, з-поміж 286 вищих навчальних закладів наш 

університет посів 95-97 місце в загальному рейтингу (для порівняння: у 

2014 р.  111-113 місце).  

Завдання щодо внесення видань та публікацій університету до 

реферативно-бібліографічної інформаційно-пошукової системи SСOPUS 

наразі залишається актуальним. 

Упродовж 2014-2015 навчального року колектив університету активно 

працював над розширенням спектра освітніх послуг. Зокрема, проведено 

роботу з ліцензування: 

 напрямів підготовки освітнього ступеня «бакалавр» 6.030302 

Реклама і зв’язки з громадськістю (у медіа-галузі) галузі знань 0303 

Журналістика та інформація
5
 та 6.020303 Філологія* Мова і література 

(польська) галузі знань 0203 Гуманітарні науки
6
; 

 спеціальностей освітнього ступеня «магістр» 8.13010101 Соціальна 

допомога галузі знань 1301 Соціальне забезпечення, 8.18010022 Освітні 

вимірювання галузі знань 1801 Специфічні категорії
7
 та спеціальності 

                                                           
3
 http://jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/ 

4
 У рейтингу «Вебометрикс» університет посідає 7777 місце у світі з-поміж 12000 вишів, 2132 місце в 

Європі з-поміж 6162 вишів, 85 місце в Україні з-поміж 297 вишів України. 
5
 Рішення Акредитаційної комісії України від 22.09.2014 р., протокол № 112. 

6
 Рішення Акредитаційної комісії України від 31.03.2015 р., протокол за №115. 

7
 Рішення Акредитаційної комісії України від 31.03.2015 р., протокол за №115. 
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8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) 

галузі знань 0305 Економіка і підприємництво
8
. 

Рішенням Акредитаційної комісії продовжено терміни дії ліцензій з 

військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою 

офіцерів запасу в обсязі 350 осіб денної форми навчання
9
, а також з 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів 

освіти з ліцензованим обсягом освітньої послуги 600 осіб
10

. 

В умовах реструктуризації вищої освіти університет провів роботу щодо 

збільшення ліцензованих обсягів підготовки фахівців освітнього ступеня 

«магістр» зі спеціальностей: 

 8.02030301 Українська мова і література* галузі знань 0203 

Гуманітарні науки; 

 8.01020101 Фізичне виховання* галузі знань 0102 Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я людини;  

 8.04010201 Біологія* галузі знань 0401 Природничі науки;  

 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища* галузі 

знань 0401 Природничі науки;  

 8.04010401 Географія* галузі знань 0401 Природничі науки;  

 8.04030201 Інформатика* галузі знань 0403 Системні науки та 

кібернетика;  

 8.01010501 Корекційна освіта (за нозологіями) галузі знань 0101 

Педагогічна освіта
11

. 

Університет успішно здійснив первинну акредитацію підготовки 

фахівців зі спеціальностей:  

 освітнього ступеня «магістр» 8.03030101 Журналістика (пресова 

журналістика, радіо- і тележурналістика) галузі знань 0303 Журналістика та 

інформація
12

;  

 освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 7.13010101 Соціальна 

допомога галузі знань 1301 Соціальне забезпечення
13

. 

Не менш важливою для університету була позапланова вибіркова виїзна 

перевірка діяльності університету, яку здійснювала комісія Державної 

інспекції навчальних закладів України в період з 3 червня по 12 червня 2015 

року
14

. Загалом, комісія дала позитивну оцінку діяльності нашого колективу. 

Водночас, виявлено окремі недоліки та порушення в роботі університету. 

Ректорат проаналізував усі зауваження комісії й розробив План заходів щодо 

                                                           
8
 Рішенням Акредитаційної комісії України від 28.05. 2015 р., протокол № 116. 

9
 Рішення Акредитаційної комісії України від 22 вересня 2014 р., протокол № 112. 

10
 Рішення Акредитаційної комісії України від 31 березня 2015 р., протокол №115. 

11
 Рішення Акредитаційної комісії України  від 30 червня 2015 р.,  протокол № 117. 

12
 Рішення Акредитаційної комісії України від 31 березня 2015 р., протокол №115. 

13
 Рішення Акредитаційної комісії України  від 30 червня 2015 р.,  протокол № 117. 

14
 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 411-р «Про надання 

державній інспекції навчальних закладів дозволу на проведення перевірки» та наказу Державної інспекції 

навчальних закладів України від 28.05.2015 р. № 01-13/21 «Про позапланову вибіркову виїзну перевірку 

Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка». 
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усунення недоліків, виконання якого потребує спільних зусиль усього 

колективу університету.  

Шановні колеги! Ми розпочинаємо новий навчальний рік і маємо 

визначити пріоритетні завдання, що неможливо без багатоаспектного аналізу 

діяльності університету Тому пропонуємо Вашій увазі звіт про роботу 

колективу університету у 2014-2015 навчальному році, над яким працювали 

усі структурні підрозділи. 

І. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ 

1.1. Формування контингенту студентів. Виконання плану державного 

замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою 

Першочергово розгляду потребує питання формування контингенту 

студентів, адже саме це визначає перспективи функціонування вишу.  

З урахуванням обговорення підсумків вступної кампанії 2015 року на 

сьогоднішньому засіданні вченої ради коротко окреслю її основні тенденції. 

Насамперед, цьогорічна вступна кампанія відзначилася новими підходами в 

організації та зарахуванні на навчання. Загалом, вступна кампанія пройшла 

організовано, з дотриманням нормативних вимог і в основному завершилася 

17 серпня 2015 року. 

Загальний обсяг державного замовлення для університету у 2015 році   

1181 місце, зокрема: 

– державне замовлення на підготовку фахівців за освітньо-

професійною програмою підготовки «бакалавр»  571 місце, з них 468 місць 

на денній формі навчання та 103 – на заочній; 

– державне замовлення на підготовку фахівців за ОКР «спеціаліст» – 

509 місць, з них 449 місць на денній формі навчання та 60 – на заочній; 

– державне замовлення на підготовку фахівців за освітнім ступенем 

«магістр» денної форми навчання – 101 місце, з них 71 місце на денній формі 

навчання та 30 – на заочній. 

Цьогорічна вступна кампанія характеризується рекордною кількістю 

заяв на вступ для здобуття освітнього ступеня бакалавра на денну форму 

навчання, а саме – 5527 заяв, тобто 11,8 заяв на 1 місце. Для здобуття цього ж 

освітнього ступеня на заочній формі навчання подано 461 заяву, тобто 

4,5 заяви на 1 місце. 

Найбільші конкурсні показники на денну форму навчання на одне 

держбюджетне місце для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 

зафіксовано за такими напрямами підготовки освітнього ступеня «бакалавр»: 

6.140101 «Готельно-ресторанна справа»  82,7 особи на одне місце, 6.140103 

«Туризм»  70 осіб, 6.030504 «Економіка підприємства»  25 осіб, 6.030104 

«Політологія»  24,6 особи, 6.030505 «Управління персоналом та економіка 

праці»  21,3 особи, 6.030102 «Психологія»  21,2 особи.  

Водночас, найнижчі конкурсні показники зафіксовано на напрямах 

підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» (2,8), 6.020206 «Реставрація 

творів мистецтва» (3,6), 6.040201 «Математика*» (4), 6.040203 «Фізика*» 

(4,1), 6.020205 «Образотворче мистецтво» (4,25), 6.040104 «Професійна 
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освіта. Електроніка» (4,8), 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування» (5,1). 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 

20.07.2015 р. за № 1/9-338 квота цільового прийому на підготовку фахівців з 

вищою освітою цього року для університету складала 49 осіб. Проте, до 

університету подано лише 12 заяв, із них на навчання зараховано 12 осіб, 

тобто 25% від встановленої квоти. 

Щодо географії наших абітурієнтів: навчатися в університеті виявили 

бажання абітурієнти з 22 областей, АР Крим та м. Київ. 

На денну форму навчання за програмами підготовки фахівців ОКР 

«спеціаліст» було подано 575 заяв, на заочну – 409, тобто в середньому по 

університету відповідно 1,3 та 6,8 заяви на 1 місце.  

Щодо навчання за ОКР «магістр», то на денну форму навчання подано 

461 заяву, на заочну – 175. 

Загалом за результатами вступної кампанії 2015 р. на навчання до 

університету зараховано 2145 осіб (у 2014 р. – 2464), у тому числі 1173 

особи – за кошти державного бюджету, що складає майже 55% зарахованих 

осіб, та 972 особи – за кошти фізичних і юридичних осіб (45%), з них :  

–  за ОКР «бакалавр» зараховано 958 осіб, зокрема за кошти державного 

бюджету – 565 осіб (59%), за кошти фізичних та юридичних осіб – 393 особи 

(41%); 

–  за ОКР «спеціаліст» – 769 осіб, із них за кошти державного 

бюджету – 507 осіб (66%), за кошти фізичних та юридичних осіб – 262 особи 

(34%); 

–  за ОКР «магістр» – 416 осіб, із них за кошти державного бюджету – 

101 особу (24%), за кошти фізичних та юридичних осіб – 315 осіб (76%). 

Найбільше осіб за кошти фізичних і юридичних осіб зараховано на 

денну форму навчання на такі напрями підготовки освітнього ступеня 

«бакалавр»: 6.010201 Фізичне виховання  30 осіб, 6.020303 Філологія* 

Англійська мова і література – 30 осіб, 6.140101 Готельно-ресторанна 

справа – 16 осіб, 6.030504 Економіка підприємства (на основі ОКР 

«молодший спеціаліст»)  13 осіб, 6.040104 Географія – 13 осіб, 6.010203 

Здоров’я людини – 11 осіб.  

Проте, за окремими напрямами підготовки цього ж освітнього ступеня 

на денну форму навчання не зараховано жодної особи за кошти фізичних і 

юридичних осіб, зокрема, це напрями підготовки: 6.040302 Інформатика, 

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування*, 6.130101 Соціальна допомога, 6.030302 Реклама і 

зв’язки з громадкістю (у медіа-галузі).  

Найбільшою проблемою цьогорічної вступної кампанії став набір на 

напрями підготовки 6.040104 Професійна освіта. Електроніка, 6.040203 

Фізика*, 6.040201 Математика*. Зокрема, на напрям підготовки 6.040104 

Професійна освіта. Електроніка не зараховано жодного абітурієнта, на 

напрям підготовки 6.040203 Фізика*  1 абітурієнт, на напрям підготовки 
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6.040201 Математика*  8. Зауважу, що план державного замовлення на 

підготовку фахівців на цьому факультеті складав 66 осіб, зараховано 27 осіб.  

Зважаючи на те, що фізико-математичний факультет не забезпечив 

виконання плану державного замовлення на підготовку фахівців освітнього 

ступеня «бакалавр», нам довелося звертатися до Міністерства освіти і науки 

України з проханням здійснити перерозподіл обсягів прийому між 

напрямами підготовки. З урахуванням перерозподілу план державного 

замовлення університет виконав.  

Не менш важливим питанням є збереження контингенту студентів. 

Станом на 01.10.2014 р. контингент студентів складав 6315 осіб (для 

порівняння: станом на 01.10.2013 р.  6698 осіб), із них на денній формі 

навчання – 3750 осіб, на заочній – 1811 осіб, за програмами перепідготовки 

спеціаліста – 754 особи.  
 

Контингент студентів станом на 01.10.2014 р. 

№ 

з/п 

 

Форма навчання 

Контингент студентів 

за рахунок коштів 

державного бюджету 

за рахунок коштів фізичних або 

юридичних осіб 

1. Денна форма навчання 3001 749 

2. Заочна форма навчання 785 1026 

Разом: 3786 1775 

Перепідготовка спеціалістів  754 

Разом: 6315 

Динаміка контингенту студентів денної та заочної форм навчання (без 

урахування студентів, які навчаються за програмами перепідготовки 

спеціаліста) характеризується негативними тенденціями. Як правило, ми 

пояснюємо це демографічною ситуацією в Україні. Безумовно, це важливий 

аргумент. Наприклад, лише в Хмельницькій області з 2010 по 2014 р. 

чисельність випускників загальноосвітніх навчальних закладів зменшилася 

на 2 тис. осіб. Але поза увагою залишаємо питання щодо формування іміджу 

університету, пошуку нових форм роботи з обдарованою молоддю, залучення 

учнівської молоді до заходів, що проводяться на факультетах тощо.  
 

Динаміка чисельності випускників загальноосвітніх навчальних закладів 

Хмельницької області (2010-2014 рр.)
15

 

 
 

                                                           
15
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У результаті цього упродовж останніх п’яти років контингент студентів 

університету зменшився на 2597 осіб, з них на денній формі навчання – на 

1374 особи. 
Динаміка контингенту студентів  

денної та заочної форм навчання (2010-2014 рр.) 

 
Зокрема, суттєве зменшення чисельності студентів порівняно з 2010 

роком простежуємо на історичному факультеті, а саме – на 248 осіб, 

факультеті української філології та журналістики – на 214, фізико-

математичному – на 179, факультеті іноземної філології – на 159.  
Динаміка контингенту студентів денної форми навчання  

у розрізі факультетів (2010-2014 рр.) 

 
Таке зменшення призвело до неефективного використання ліцензійного 

обсягу денної форми навчання, на що звернула увагу й комісія Державної 

інспекції навчальних закладів України. Найнижчий показник використання 

ліцензійного обсягу денної форми навчання на факультеті корекційної та 
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соціальної педагогіки і психології – 41%, найвищий – на факультеті фізичної 

культури – 67,4%. 
Використання ліцензійних обсягів денної форми навчання  

у 2014-2015 навчальному році 

 
 

Загалом, у звітному періоді ми використали лише 47% ліцензійного 

обсягу денної форми навчання.  

З огляду на наведену статистику, зауваження комісії Державної інспекції 

навчальних закладів України щодо використання ліцензійного обсягу та 

беручи до уваги пряму залежність кількості ставок науково-педагогічних 

працівників від кількості студентів, а особливо студентів денної форми 

навчання, звертаю увагу керівників структурних підрозділів і всього 

колективу на необхідність: 

 пошуку нових форм і методів профорієнтаційної роботи; 

 посилення роботи зі збереження контингенту студентів; 

 моніторингу ринку праці та впровадження нових програм підготовки 

за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр»; 

 формування позитивного іміджу університету. 

Окрім того, у новому навчальному році потребує вирішення проблема 

перерозподілу ліцензійних обсягів підготовки фахівців з урахуванням 

результатів моніторингу ринку праці, динаміки контингенту студентів і 

забезпечення поступового та найменш болісного для колективу університету 

переходу на двоступеневу систему підготовки фахівців («бакалавр»  

«магістр»). 
 

1.2. Профорієнтаційна робота 

Невід’ємною складовою формування контингенту студентів є належно 

організована та проведена профорієнтаційна робота. У 2014-2015 

навчальному році ця діяльність здійснювалася відповідно до Плану 

профорієнтаційної роботи університету та планів профорієнтаційної роботи 

факультетів. 

З-поміж рекламно-інформаційних заходів виокремимо такі: 

 розміщення інформації про університет, правил прийому до 
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університету в 2015 році у засобах масової інформації та на офіційному сайті 

університету; 

 розміщення інформації про університет у «Довіднику вищих та 

професійних навчальних закладів України на 2015-2016 рік»; 

 підготовка довідника «Абітурієнт - 2015»; 

 розробка (оновлення) та поширення рекламної продукції про 

університет, факультети, напрями підготовки та спеціальності, з яких 

здійснюється підготовка фахівців в університеті; 

 проведення днів відкритих дверей (12.09.2014 р. та 27.03.2015 р.); 

 спецвипуск газети «Студентський меридіан» та ін. 

Для раціональної організації та ефективного проведення 

профорієнтаційної роботи на факультетах створено агітаційні групи, які 

проводили інформаційно-роз’яснювальну роботу профорієнтаційного 

спрямування з учнівською молоддю загальноосвітніх шкіл Хмельницької 

області, зокрема: 

 упродовж вересня-жовтня 2014 р. факультетські агітаційні групи 

провели профорієнтаційну роботу в загальноосвітніх школах м. Кам’янця-

Подільського (15 загальносвітніх навчальних закладів), Кам’янець-

Подільського (18), Дунаєвецького (18), Чемеровецького (14) та інших районів 

Хмельницької області; 

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

ради та на виконання розпорядження ректора університету від 27.03.2015 р. 

представники університету (декани факультетів, заступники деканів, 

відповідальний секретар приймальної комісії, начальник відділу 

профорієнтаційної роботи, працевлаштування, моніторингу якості підготовки 

фахівців та підвищення їх кваліфікації) зустрілися з батьківськими 

колективами 15 загальноосвітніх шкіл м. Кам’янця-Подільського; 

 представники історичного факультету провели інформаційно-

роз’яснювальну роботу профорієнтаційного спрямування з курсантами 

військового ліцею м. Кам’янця-Подільського тощо. 

Досить активною є позиція університету і в підготовці та проведенні 

Ярмарку професій, який щороку організовує Кам’янець-Подільський міський 

центр зайнятості. Минулого року цей захід було проведено на базі 

університету, що сприяло підвищенню іміджу вишу серед учнівської молоді 

та студентів вищих навчальних закладів Хмельниччини. Окрім того, 

університет було представлено на ярмарках професій, організованих 

Хмельницькою обласною службою зайнятості, районними та міськими 

центрами зайнятості населення Хмельницької області (всього 15). 

Упродовж звітного періоду поза увагою не залишалася й робота з 

обдарованою молоддю, зокрема: 

 науково-педагогічні працівники фізико-математичного факультету 

(Конет І.М., Криськов Ц.А., Беркещук М.В., Сморжевський Л.О., 

Слободянюк О.В., Іванюк В.А., Понеділок В.В.), історичного 

(Дубінський В.А., Адамовський В.І., Білецька Т.В., Боровець І.І., 
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Маркітантов В.Ю.), іноземної філології (Петрова Т.М., Хоптяр А.О., 

Шулик П.Л., Яковлєва О.В.), економічного факультету (Ящишина І.В.), 

природничого (Матвєєв М.Д., Любінська Л.Г., Плахтій П.Д., Тарасенко М.О., 

Душанова Т.В.) здійснювали наукове керівництво з написання учнівських 

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України; 

 проректор з наукової роботи, професор кафедри математики 

Конет І.М. виступив з інформацією про університет та фізико-математичний 

факультет перед учасниками Всеукраїнського турніру з математики імені 

професора М.Й. Ядренка (м. Чернівці, 28.10.-04.11.2014 р.);  

 завідувач, професор кафедри фізики Криськов Ц.А. здійснював 

підготовку кращих школярів міста до обласного етапу олімпіади з 

астрономії; 

 доцент кафедри всесвітньої історії Боровець І.І. прочитав лекції для 

учнів Хмельницького обласного ліцею з поглибленим вивчення наук, які 

навчаються за програмою поглибленої суспільно-гуманітарної підготовки. 

Робота з обдарованою молоддю здійснювалася і в рамках проведення  

університетських предметних олімпіад з навчальних предметів, які є 

конкурсними при вступі до університету. На виконання наказу ректора від 

18.03.2015 р. №47 «Про організацію та проведення предметних олімпіад» 

25.03.2015 р. проведено предметні олімпіади з предметів: українська мова і 

література, історія України, фізика, географія, біологія, хімія, іноземна мова 

(англійська), математика. За результатами предметних олімпіад 19 учасників 

відзначено дипломами І-ІІІ ступенів, з них 12, що складає 63%, зараховано на 

навчання до університету. Для порівняння: у 2014 р. із 28 призерів 

предметних олімпіад 18, тобто 64%, зараховано на навчання до університету. 

Така порівняльна статистика засвідчує доцільність проведення предметних 

олімпіад, і, що основне, предметні олімпіади дають можливість прогнозувати 

попит на спеціальність. Така форма профорієнтаційної роботи має активно 

використовуватися усіма факультетами. Звертаю увагу деканів факультетів 

на необхідність внесення до планів роботи факультетів проведення 

предметних олімпіад на базі університету та виїзних предметних олімпіад, а 

відзначення переможців олімпіад здійснювати в рамках проведення днів 

відкритих дверей.  

Заслуговує уваги географія проведення профорієнтаційної роботи 

науково-педагогічними працівниками факультету фізичної культури та 

особливий акцент керівництва факультету на підтримку зв’язків з 

випускниками факультету, тренерами дитячих юнацьких спортивних шкіл та 

проведення різноманітних спортивних змагань із залученням учнівської та 

студентської молоді ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 

Активною є профорієнтаційна робота історичного факультету. Зокрема, 

факультет практикує проведення навчально-методичних семінарів для 

вчителів міста, району та області; інформацію про спеціальності 

«Архівознавство» та «Політологія» опубліковано в місцевих газетах 

«Подолянин» і «Ділове місто».  



14 

 

Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології розмістив 

інформацію про спеціальності в ЗМІ м. Славута, Шепетівка, Нетішин.  

З-поміж різних форм проведення профорієнтаційної роботи на 

економічному факультеті заслуговує на увагу презентація студентами 

напряму підготовки «Туризм» туристичного проекту «Парк-мініатюрне 

містечко» в рамках проведення свята «7 культур». Такі заходи звертають 

увагу потенційних абітурієнтів та їх батьків. 

Водночас не реалізовано плани щодо залучення учнівської молоді до 

Школи політолога. Щороку ми наголошуємо й на необхідності створення 

заочної фізико-математичної школи, але це залишається лише в ухвалах.  

Викликає стурбованість і підготовка громадян України до вступу до 

університету. Упродовж останніх років спостерігається негативна динаміка 

чисельності слухачів підготовчих курсів, серед причин  надання учнівською 

молоддю переваг репетиторству; відсутність суттєвих пільг при вступі, за 

винятком нарахування абітурієнтам, які успішно закінчили навчання на 

підготовчих курсах, для вступу на навчання на природничо-математичні 

спеціальності, балів за особливі успіхи (до 5-ти відсотків конкурсного бала). 

Динаміка чисельності слухачів підготовчих курсів (2009-2015 рр.) 

 

Звертаємо увагу деканів факультетів, відділу профорієнтаційної роботи на 

необхідність активізації роботи щодо залучення учнівської молоді на навчання на 

підготовчих курсах й обов’язкове планування та проведення цієї роботи у 2015-

2016 навчальному році. Особливої уваги ця робота потребує на природничому та 

фізико-математичному факультетах.  

Водночас, звертаю увагу усіх працівників нашого колективу: 

профорієнтаційна робота  це завдання не лише відповідного відділу чи декана 

факультету, а безпосередньо кожного працівника університету. Відсутність 

позитивних зрушень у контингенті студентів неминуче призведе до скорочення 

ставок науково-педагогічних працівників у відповідних структурних підрозділах, 

в окремих випадках  до прийняття рішення про припинення надання освітніх 

послуг з окремих напрямів підготовки/спеціальностей. 
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ІІ.НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УНІВЕРСИТЕТУ 

2.1. Кадрове забезпечення освітнього процесу 

Важливою умовою виконання Ліцензійних умов надання освітніх послуг 

у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України 24.12.2003 р. № 847 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 29.11.2011 р. за № 1377), є належний рівень 

кадрового забезпечення навчального процесу.  

Упродовж навчального року заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників здійснювалося відповідно до чинного 

законодавства та Положення про порядок проведення конкурсного відбору 

під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 

затвердженого вченою радою університету (26.03.2015 р., протокол №4). 

За поданням вченої ради університету упродовж звітного року рішенням 

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 5 науково-

педагогічним працівникам присвоєно вчене звання професора (Дуткевич 

Т.В., Волковинський О.С., Балашов Л.С., Федорчук В.А., Ящишина І.В.) та 

11 науково-педагогічним працівникам присвоєно вчене звання доцента 

(Бахмат Н.В., Мартинюк Л.В., Оптасюк С.В., Боровець І.І., Кобильник В.В., 

Баженов О.Л., Беркещук М.В., Іванюк В.А., Столяренко О.Б., Сулятицька 

Т.В., Трофименко А.О.). 

Загалом, звітний період характеризується позитивними тенденціями в 

кадровому забезпеченні підготовки фахівців з вищою освітою відповідних 

освітніх ступенів та освітньо-кваліфікаційних рівнів. Зокрема, навчальний 

процес в університеті забезпечували 516 науково-педагогічних 

працівників, з них 37 докторів наук, професорів (7,2%; у 2013-2014 н.р.  

7,4%; у 2012/2013 н.р.  7,2 %), 326 кандидатів наук, доцентів (63,2%; у 

2013-2014 н.р.  60%; у 2012-2013 н.р.  55,6%), 153 викладачі без наукових 

ступенів, вчених звань (29,7%; у 2013-2014 н.р.  32,8%; у 2012-2013 н.р.  

37%). Загалом, кількість викладачів із науковими ступенями та вченими 

званнями складала 71% (для порівняння: у 2011-2012 н.р.  55,9%, у 2012-

2013 н.р.  62,9%, у 2013-2014 н.р.  67,2%). Отже, простежуємо зменшення 

кількості залучених до забезпечення навчального процесу викладачів без 

наукових ступенів, вчених звань. 
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Кадрове забезпечення навчального процесу у 2014-2015 навчальному році  

 

Із 516 викладачів, які забезпечували навчальний процес, 459  штатні, із 

них  30 докторів наук, професорів (6,5%, у 2013-2014 н.р. – 6,3%), 297 

кандидатів наук, доцентів (64,7%, у 2013-2014 н.р. – 63%), 132  без наукових 

ступенів і вчених звань (28,8%; у 2013-2014 н.р. – 30,6%). Загалом кількість 

викладачів із науковими ступенями та вченими званнями за основним місцем 

роботи складає 71,2%, що засвідчує позитивні тенденції формування 

кадрового потенціалу університету (для порівняння: у 2011-2012 

навчальному році кількість викладачів із науковими ступенями і вченими 

званнями за основним місцем роботи складала 61,2%, у 2012-2013 н.р.   

64,4%, у 2013-2014 н.р. – 69,3%). 
 

Динаміка кількості викладачів із науковими ступенями та вченими званнями за основним місцем 

роботи (2011-2015 рр.) 

 

 Щодо якісного кадрового забезпечення навчального процесу на 

факультетах, то маємо такий розподіл штатних науково-педагогічних 
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Характеристика кадрового забезпечення навчального процесу на факультетах 

(2014-2015 навчальни йрік) 
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 

Історичний  9  36  45 (90%) 5  50 

Корекційної та 

соціальної педагогіки і 

психології 

2  51  53 (88%) 7  60 

Української філології 

та журналістики 

3 25  28 (85%) 5 33 

Фізико-математичний  5  27 32 (74%) 11 43 

Педагогічний 3 46 49 (71%) 20  69 

Іноземної філології  1 49 50 (71%) 20 70 

Економічний 3  14 17(63 %) 10 27 

Природничий 3 27 30 (51%) 29  59 

Фізичної культури 1  22  23(48 %) 25  48 

Разом 30 297 327 (71,2%) 132 459 

Отже, найвищі якісні показники кадрового забезпечення навчального 

процесу на таких факультетах: історичному (90%), корекційної та соціальної 

педагогіки і психології (88%), української філології та журналістики (85%), 

фізико-математичному (74%), педагогічному (71%), іноземної філології 

(71%). Найнижчі якісні показники професорсько-викладацького складу на 

факультетах: природничому (51%) та фізичної культури (48%). 

Станом на 01.06.2015 р. виконання навчальних планів підготовки 

фахівців та програм навчальних дисциплін забезпечували 38 кафедр, з яких 

20 очолювали доктори наук, професори, що складає 53%.  

Щодо кадрового складу кафедр, а саме їх забезпеченості штатними 

науково-педагогічними працівниками з науковими ступенями, вченими 

званнями, то варто відзначити кафедри архівознавства, спеціальних 

історичних та правознавчих дисциплін (100%), філософських дисциплін 

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

слов'янської філології та загального мовознавства (100%), педагогіки 

дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним 

закладом (100%), психології освіти (100%). Найнижчі якісні показники 

професорсько-викладацького складу на кафедрах економіки підприємства 

(44%), військової підготовки (43%), легкої атлетики з методикою викладання 

(38%), фізичного виховання (33%). 

Важливою є характеристика професорсько-викладацького складу за 

віком. У 2014-2015 н.р. середній вік професорів  63 роки, доцентів  48 

років, загалом середній вік науково-педагогічних працівників з науковими 

ступенями та вченими званням  49 років. Середній вік викладачів без 

наукових ступенів і вчених звань  41 рік. Загалом, середній вік науково-
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педагогічних працівників університету  45 років (у 2013-2014 н.р.  45 

років).  

Упродовж звітного періоду зменшилася чисельність штатних науково-

педагогічних працівників пенсійного віку. З усіх штатних науково-

педагогічних працівників лише 58 осіб (13%) мають пенсійний вік (у 2013-

2014 навчальному році  100 осіб /20%). Таке суттєве скорочення стало 

наслідком змін окремих законодавчих актів України у сфері пенсійного 

забезпечення. На сьогодні питання пенсійного забезпечення науково-

педагогічних працівників, які працюють, урегульовано Законом України 

№340-VIII «Про внесення зміни до Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» щодо збереження науково-педагогічного кадрового 

потенціалу України». 

Аналіз відповідності кадрового забезпечення навчального процесу 

Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері освіти засвідчує 

відхилення від нормативів, на що звернула увагу комісія Державної інспекції 

навчальних закладів України. Зокрема, такі відхилення виявлено в кадровому 

забезпеченні напрямів підготовки 6.030103 Практична психологія, 

спеціальностей 7.02020501 Образотворче мистецтво, 7.13010101 Соціальна 

допомога, 8.02030302 Мова і література (німецька), 8.18010020 Управління 

навчальним закладом, 8.14010301 Туризмознавство (за видами).  

Це наслідок невиваженого підходу завідувачів кафедр до планування 

навчального навантаження. Для попередження подібних зауважень є 

пропозиція на найближчому засіданні ректорату проаналізувати стан 

кадрового забезпечення підготовки фахівців кафедрами університету та його 

відповідність Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої 

освіти й у разі необхідності здійснити перерозподіл навчального 

навантаження. 
 

2.2. Підготовка кадрів вищої кваліфікації. Результативність аспірантури 

й докторантури 

Упродовж звітного періоду не втрачала пріоритетності робота щодо 

формування якісного складу науково-педагогічних працівників. Підготовка 

наукових і науково-педагогічних кадрів у докторантурі та аспірантурі 

університету здійснювалася в галузі 7 наук на 17 кафедрах 8 факультетів. 

Керівництво аспірантами та докторантами здійснювали 17 докторів наук і 32 

кандидати наук, які є штатними працівниками університету, та 12 докторів 

наук з інших вищих навчальних закладів та наукових установ України. 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка  

науково-педагогічних кадрів в аспірантурі університету 
№ 

з/п 

Шифр 

спеціальності 

Назва спеціальності 

1.  01.01.01 Математичний аналіз 

2.  01.01.02 Диференціальні рівняння 

3. 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи 

4. 03.00.05 Ботаніка* 

5. 07.00.01 Історія України 

6. 07.00.04 Археологія  
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7. 07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни  

8. 10.01.01 Українська література  

9. 10.01.02 Російська література   

10. 10.01.04 Література зарубіжних країн  

11. 10.01.05 Порівняльне літературознавство 

12. 10.02.01 Українська мова  

13. 10.02.02 Російська мова  

14. 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки 

15. 13.00.02 Теорія та методика навчання  (українська мова)  

16. 13.00.02 Теорія та методика навчання (фізика) 

17 13.00.03 Корекційна педагогіка  

18. 19.00.01 Загальна психологія, історія психології 
 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів  

у докторантурі університету 
№ 

з/п 

Шифр 

спеціальності 

Назва спеціальності 

1.  07.00.01 Історія України  

2.  10.01.01 Українська література 

3.  10.01.05 Порівняльне літературознавство  

4.  13.00.02 Теорія та методика навчання (фізика) 

У 2014 р. університет виконав державне замовлення щодо прийому до 

аспірантури та докторантури: за рахунок державного бюджету з відривом від 

виробництва зараховано 3 особи, без відриву – 4 особи.  

Загальна кількість аспірантів в університеті  109 осіб (45 – на денній формі 

навчання, 64 – на заочній), з них в аспірантурі університету навчається 92 особи 

(37 аспірантів  на денній формі навчання та 55 – на заочній), в аспірантурі 

інших вишів, наукових установ НАПН, НАН України навчається 17 аспірантів (8 

– на денній формі навчання, 9 – на заочній). 
 

Кількість аспірантів університету 

Спеціальність Разом 

01.01.01 Математичний аналіз - 

01.01.02 Диференціальні рівняння 1 

01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи 3 

03.00.05 Ботаніка 3 

07.00.01 Історія України 21 

07.00.04 Археологія 1 

07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 2 

10.01.01 Українська література 5 

10.01.02 Російська література - 

10.01.04 Література зарубіжних країн 5 

10.01.05 Порівняльне літературознавство 2 

10.02.01 Українська мова 13 

10.02.02 Російська мова - 

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки 19 

13.00.02 Теорія та методика навчання (фізика) 7 

13.00.03 Корекційна педагогіка 6 

19.00.01 Загальна психологія, історія психології 4 

Разом: 92 



20 

 

Загальна кількість докторантів університету  6 осіб. Зокрема, в 

докторантурі університету навчається 3 докторанти, в докторантурі інших 

вишів, наукових установ НАПН, НАН України навчається 3 докторанти (у 

вишах – 2 докторанти, 1 докторант  у науковій установі НАПН України). 
Динаміка кількості аспірантів і докторантів університету 

 

Підготовці висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів 

в університеті сприяє робота спеціалізованої вченої ради К 71.053.01 із правом 

прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01  історія України. 

Упродовж звітного року відбулися захисти 7 дисертацій. 

Необхідно відзначити незначну, але позитивну динаміку показників 

ефективності роботи аспірантури. Так, у 2013 р. цей показник складав 32,4%, у 

2014 р. – 34,4 %. 

За звітний рік докторантами, аспірантами та викладачами  випускниками 

докторантури, аспірантури і здобувачами наукових ступенів здійснено захист 3 

докторських дисертацій (Телячий Ю.В., Ганаба С.О., Лабунець В.М.) та 40 

кандидатських дисертацій, з них 2 докторські та 24 кандидатські дисертації 

захищено штатними науково-педагогічними працівниками університету. 
 

Динаміка захищених кандидатських і докторських дисертацій 

(2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 навчальні роки) 
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Водночас, питання ефективності роботи аспірантури та докторантури 

не знімається з порядку денного, навпаки, в умовах імплементації Закону 

України «Про вищу освіту» набуває особливої актуальності. Тому вважаємо 

доцільним: 

 удосконалення форм і методів відбору талановитої молоді для 

навчання в аспірантурі; 

 підвищення ролі та значення атестаційних процесів на кафедрах, 

зокрема підвищення персональної відповідальності кожного аспіранта, 

докторанта та їх наукових керівників, консультантів за результати 

дисертаційного дослідження; 

 забезпечення належного контролю за своєчасним виконанням 

індивідуальних планів аспірантів, докторантів, проведення моніторингу 

результативності наукового керівництва та консультування; 

 при переобранні на посади професора та доцента враховувати 

показники ефективності їх діяльності як наукових керівників, консультантів. 
 

2.3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

університету 

Упродовж звітного періоду поза увагою ректорату та структурних 

підрозділів не залишалися й питання вдосконалення професійної підготовки 

науково-педагогічних працівників університету шляхом проходження 

науково-педагогічного стажування або підвищення кваліфікації з відповідної 

дисципліни тривалістю не менше 6 місяців. 

Серед наукових установ і вищих навчальних закладів України, з якими 

університет уклав двосторонні угоди про підвищення кваліфікації, необхідно 

виокремити: Інститут історії України НАН України, Інститут математики 

НАН України, Університет менеджменту освіти НАПН України, 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка та ін. 

Загалом за звітний період 120 науково-педагогічних працівників 

удосконалили свою професійну підготовку. Зокрема, 117 (97,5%) науково-

педагогічних працівників університету підвищили кваліфікацію шляхом 

стажування (113  на заочній формі, 4 – на денній), 3 (2,5%) – шляхом  

навчання на курсах підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників (денна форма). 

Водночас, звертаємо увагу завідувачів кафедр: при плануванні 

навчального навантаження необхідно враховувати відповідність науково-

педагогічної спеціальності викладача, яка визначається спеціальністю за 

дипломом про освіту, науковою спеціальністю, науковим ступенем, ученим 

званням або проходженням науково-педагогічного стажування чи 

підвищення кваліфікації з відповідної дисципліни тривалістю не менше 6 

місяців. Зокрема, вибіркова перевірка засвідчила необхідність проходження 

науково-педагогічного стажування чи підвищення кваліфікації тривалістю не 
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менше 6 місяців окремим науково-педагогічним працівникам кафедри 

біології та методики її викладання (доцент Казанішена Н.В.), кафедри 

політології і соціології (асистент Чабанов В.Г.), кафедри педагогіки 

дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним 

закладом (старший викладач Ковальчук Г.П.). 

Упродовж звітного року університет забезпечував стажування та 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників. 

Загалом, на базі вишу пройшли стажування 105 науково-педагогічних 

працівників ВНЗ України, підвищили свою кваліфікацію 600 педагогічних 

працівників та керівників закладів освіти. 
 

ІІІ. Підготовка фахівців 

3.1. Організація освітнього процесу 

У 2014-2015 навчальному році університет здійснював підготовку 

фахівців згідно з Ліцензією Міністерства освіти і науки України від 

28.07.2014 р. (серія АЕ №458582) на денній та заочній формах навчання 

відповідно до навчальних планів підготовки фахівців із 33 напрямів 

підготовки освітнього ступеня «бакалавр», 25 спеціальностей освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та 27 спеціальностей освітнього ступеня 

«магістр». Окрім того, забезпечувалася перепідготовка спеціалістів з 11 

спеціальностей, військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за 

програмою підготовки офіцерів запасу, підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та керівників закладів освіти й підготовка до вступу до вищих 

навчальних закладів громадян України. 

Загалом за всіма напрямами підготовки та спеціальностями 

університету в минулому навчальному році вищу освіту здобувало 6315 осіб. 
 

Контингент студентів університету у 2014-2015 навчальному році  

(станом на 01.10.2014 р.) 

№ 

з/п 

 

Форма навчання 

Контингент студентів 

за рахунок коштів 

державного бюджету 

за рахунок коштів фізичних або 

юридичних осіб 

1. Денна форма навчання 3001 749 

2. Заочна форма навчання 785 1026 

Разом: 3786 1775 

Перепідготовка спеціалістів - 754 

Разом: 6315 

Організація освітнього процесу здійснювалася відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту», стандартів вищої освіти, нормативних 

документів Міністерства освіти і науки України, нормативних документів 

університету, планів роботи університету на І та ІІ семестри 2014-2015 н.р. 

Планування освітнього процесу здійснювалося відповідно до 

навчальних і робочих навчальних планів підготовки фахівців напрямів та 

спеціальностей університету. 

Освітній процес упродовж навчального року здійснювався відповідно 

до графіків освітнього процесу та розкладів навчальних занять студентів. 
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На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 

12.08.2014 р. за № 1/9-409 у зв’язку з напруженою ситуацією, яка склалася в 

Україні, зокрема в енергетичній галузі, вжито заходи з оптимізації освітнього 

процесу, внесення змін до його графіків. Зрозуміло, що такі дії негативно 

впливають на ефективність освітнього процесу, тому факультетам 

рекомендувалося максимально виважено ставитися до складання графіків 

освітнього процесу та розкладу навчальних занять. Особлива увагу звертали 

на уникнення перевантаження студентів та забезпечення ритмічності 

освітнього процесу. Попри те, комісія Державної інспекції навчальних 

закладів України зафіксувала випадки складання потижневого розкладу на 

факультеті фізичної культури, факультеті корекційної та соціальної 

педагогіки і психології. Звертаю увагу деканів факультетів на 

неприпустимість подібного планування освітнього процесу, а навчального 

відділу  на необхідність посилення контролю за розкладами навчальних 

занять. 

На виконання ухвали вченої ради університету від 27.11.2014 р. 

(протокол № 11) та для удосконалення системи управління навчальним 

процесом, створення єдиного освітнього середовища в університеті наказом 

ректора від 09.12.2014 р. за № 23-ОД впроваджено автоматизовану систему 

управління «Вищий навчальний заклад» (АСУ «ВНЗ»). Наразі здійснено 

комплекс робіт зі встановлення, налаштування та тестування серверної 

частини АСУ «ВНЗ», проведено навчальні семінари для осіб, які працюють з 

АСУ «ВНЗ», внесено значний обсяг інформації тощо. Ця робота потребує 

продовження і в наступному навчальному році. Зокрема, необхідно 

оперативно внести до АСУ блок інформації, який охоплює: навчальні та 

робочі навчальні плани підготовки фахівців, інформацію про кадрове 

забезпечення освітнього процесу, навчальне навантаження науково-

педагогічних працівників, аудиторний фонд університету тощо. Виконання 

цих робіт дозволить ефективніше планувати навчальний процес, раціонально 

використовувати аудиторний фонд університету тощо. 

Важливою складовою організації освітнього процесу є планування й 

облік навчальної роботи науково-педагогічних працівників. Ця робота 

здійснюється в університеті 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. за № 1134, та норм часу для планування й обліку навчальної 

роботи, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07 

серпня 2002 р. за №450. 

Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників 

університету у 2014-2015 навчальному році складало 334638 год., у тому 
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числі лекційних занять – 59560 год. На виконання навчального навантаження 

наказами №№254-К, 255-К, 256-К, 257-К від 01.09.2014 р. затверджено 485,1 

ставок науково-педагогічних працівників (348,4 ставки за рахунок загального 

фонду, 100,7 – за рахунок спеціального фонду).  

Упродовж навчального року здійснювався постійний контроль за 

виконанням навчального навантаження викладачами університету та вжито 

низку заходів щодо усунення виявлених порушень. Так, при плануванні 

навчального навантаження завідувачі кафедр: 

 не завжди враховують семестрову рівномірність навантаження 

викладача (наприклад, у старшого викладача кафедри педагогіки дошкільної, 

початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом 

Сесака І.В. у І семестрі навчальне навантаження складало 93 години, у ІІ – 

621 годину) та об’єднання у потоки на заочній формі навчання (кафедра 

методики викладання фізики та ДТОГ); 

 двічі рахують одну й ту ж дисципліну (кафедра музичного 

мистецтва: навчальна дисципліна „Історія музики”, що призвело до 

відшкодування частки заробітної плати викладача за 9 місяців); 

 не враховують деякі навчальні дисципліни (кафедра політології та 

соціології, кафедра слов’янської філології та загального мовознавства, 

кафедра психології освіти, кафедра інформатики, кафедра архівознавства, 

спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, кафедра туризму та 

економічної теорії, кафедра мовознавчих дисциплін, кафедра методики 

викладання фізики та ДТОГ) та ін. 

Окрім того, деякі завідувачі кафедр при плануванні навчального 

навантаження не дотримуються Ліцензійних умов надання освітніх послуг у 

сфері вищої освіти в частині забезпечення викладання лекційних годин 

докторами наук, професорами, зокрема: 

 напрям підготовки 6.030103 Практична психологія: частка науково-

педагогічних працівників із числа осіб, які працюють за основним місцем роботи 

та мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора, і 

забезпечують викладання лекційних годин природничо-наукового циклу 

дисциплін навчального плану, складала 0% при нормі 10 %; 

 спеціальність 7.02020501 Образотворче мистецтво: частка науково-

педагогічних працівників із числа осіб, які працюють за основним місцем роботи 

та мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора, і 

забезпечують викладання лекційних годин професійно-практичного циклу 

дисциплін навчального плану, складала 5% при нормі 20%; 

 спеціальність 7.13010101 Соціальна допомога: частка науково-

педагогічних працівників із числа осіб, які працюють за основним місцем роботи 

та мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора, і 

забезпечують викладання лекційних годин професійно-практичного циклу 

дисциплін навчального плану, складала 16 % при нормі 20%; 

 спеціальність 8.02030302 Мова і література (німецька): частка 

науково-педагогічних працівників із числа осіб, які працюють за основним 
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місцем роботи та мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання 

професора, і забезпечують викладання лекційних годин професійно-практичного 

циклу дисциплін навчального плану, складала 20% при нормі 40%; 

 спеціальність 8.18010020 Управління навчальним закладом: частка 

науково-педагогічних працівників із числа осіб, які працюють за основним 

місцем роботи та мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання 

професора, і забезпечують викладання лекційних годин професійно-практичного 

циклу дисциплін навчального плану, складала 22% при нормі 40%; 

 спеціальність 8.14010301 Туризмознавство (за видами): Частка 

науково-педагогічних працівників із числа осіб, які працюють за основним 

місцем роботи та мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання 

професора, і забезпечують викладання лекційних годин  фундаментального 

циклу дисциплін навчального плану, складала 37% при нормі 40%. 

Не дотримуються й нормативи щодо кількості лекційних годин на 

одного викладача та загальної кількості дисциплін. Так, доцент кафедри 

політології і соціології Білецька Т.В. забезпечувала викладання 15 дисциплін 

при нормі 5, старший викладач кафедри туризму та економічної теорії 

Опря Б.О. – 13, доцент кафедри управління персоналом та економікм праці 

Стрельбіцький П.А. – 13, професор кафедри туризму та економічної теорії 

Латер Ю.С. – 12, доцент кафедри політології і соціології Маркітантов В.Ю. – 

11 дисциплін. Такі приклади непоодинокі. 

Зрозуміло, що однією з причин перебільшення кількості дисциплін є 

наявність у навчальних планах підготовки фахівців малокредитних та 

споріднених навчальних дисциплін. Тому робочі групи з розробки 

навчальних планів підготовки фахівців враховували необхідність укрупнення 

споріднених навчальних дисциплін та зменшення кількості навчальних 

дисциплін, обсяг яких  менше 3 кредитів ЄКТС.  

Невиваженість при формуванні навчального навантаження призвела до 

внесення змін до наказів про планування навчальної роботи науково-

педагогічних працівників. Загалом видано 63 накази на зміну наказів «Про 

обсяги навчального навантаження штатних науково-педагогічних 

працівників на 2014/2015 навчальний рік» від 01.09.2014 р. за № 254-К, «Про 

обсяги навчального навантаження науково-педагогічних працівників, які 

працюють за зовнішнім сумісництвом, на 2014/2015 навчальний рік» від 

01.09.2014 р. за № 255-К, «Про обсяги навчального навантаження науково-

педагогічних працівників, які працюють на умовах погодинної оплати праці, 

на 2014/2015 навчальний рік» від 01.09.2014 р. за № 256-К, «Про обсяги 

навчального навантаження науково-педагогічних працівників, які працюють 

за зовнішнім сумісництвом, на 2014/2015 навчальний рік» від 01.09.2014 р. за 

№ 255-К (для порівняння: у 2013/2014 навчальному році  39 наказів). 

Низку помилок виявлено при перевірці індивідуальних планів роботи 

викладачів та її обліку. Причина  неуважність та безвідповідальність 

окремих науково-педагогічних працівників (Саволайнен Я.В., Чепурняк Т.О., 

Венгрин В.С., Коваль Н.І., Столяренко О.Б., Теліга А.А., Матвійчук Б.В., 
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Беркещук М.В., Олійник О.М., Кузів М.В.). Тому завідувачам кафедр 

необхідно посилити контроль за виконанням навчального навантаження 

науково-педагогічними працівниками кафедр, забезпеченням ними виконання 

програм навчальних дисциплін, відповідністю запланованої кількості годин з 

усіх видів навчальної роботи, визначених індивідуальним планом роботи 

викладача та її обліку, кількості виконаних годин, зазначених у журналах 

обліку роботи академічних груп студентів, журналах обліку консультацій; 

правильністю записів в Індивідуальному плані роботи викладача та її обліку.  

Своєчасне реагування на зміни у структурі навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників кафедр університету дозволило 

забезпечити ритмічність навчального процесу. У результаті  навчальне 

навантаження у 2014-2015 навчальному році науково-педагогічні працівники 

кафедр університету повністю виконали.  

Посилення відповідальності потребує й ведення навчальної 

документації, а саме журналів обліку роботи академічних груп студентів. 

Упродовж року працівники навчального відділу неодноразово звертали увагу 

на стан ведення журналів обліку роботи академічних груп студентів. На 

виправлення та закреслення підписів викладачів у журналах вказала комісія 

Державної інспекції навчальних закладів України. Звертаю увагу деканів 

факультетів, навчального відділу на необхідність посилення контролю за 

веденням науково-педагогінчими працівниками журналів обліку роботи 

академічних груп студентів. Заступникам деканів з навчально-методичної 

роботи та завідувачам кафедр необхідно посилити роз’яснювальну роботу з 

науково-педагогічними працівниками щодо ведення навчальної документації. 

Щодо навчального навантаження на 2015-2016 навчальний рік. Вчена 

рада університету, керуючись підпунктом 8 пункту 2 статті 36 Закону 

України «Про вищу освіту», а також з урахуванням вимог і рекомендацій 

наказу Міністерства освіти і науки України від 26 січня 2015 року № 47 

затвердила навчальні плани для здобувачів вищої освіти освітніх ступенів 

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

внесла зміни до навчальних планів підготовки фахівців освітнього ступеня 

«бакалавр» 2, 3, 4 курсів таким чином, щоб зменшити максимальне 

навчальне навантаження науково-педагогічного працівника до 600 годин 

(ухвала від 28.05.2015 р., протокол № 6). Ухвала вченої ради введена в дію 

наказом по університету «Про проведення розрахунків навчального 

навантаження науково-педагогічних працівників університету на 2015-2016 

навчальний рік та подання звітів кафедр про виконання навчального 

навантаження науково-педагогічними працівниками університету в 2014-

2015 навчальному році» від 02.06.2015 р. за № 225-К.  

Зрозуміло, що зменшення навчального навантаження викладачів та 

зменшення кількості годин в одному кредиті з 36 до 30 кардинально змінює 

підходи до планування освітнього процесу.  
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3.2. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення  

навчального процесу 

На виконання пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України «Про вищу освіту», керуючись нормами цього закону та наказами 

Міністерства освіти і науки України упродовж 2014-2015 навчального року 

вжито комплекс заходів щодо розроблення освітньо-професійних програм і 

навчальних планів підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр», 

«магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Зокрема, оновлено 

Методичні рекомендації з розробки стандартів вищої освіти університету 

(ОПП), інструкцію з розробки навчальних планів підготовки фахівців, 

створено робочі групи з розробки навчальних планів підготовки фахівців 

тощо. Питання щодо розробки навчальних планів упродовж звітного періоду 

повсякчас контролювалися ректоратом та обговорювалися на науково-

методичній раді та вченій раді університету, науково-методичних та вчених 

радах факультетів.  

Особливістю нових навчальних планів є зменшення кількості годин в 

одному кредиті з 36 до 30, збільшення кількості дисциплін за вибором 

студентів  не менше 25% загальної кількості кредитів, зменшення кількості 

малокредитних дисциплін тощо. Зважаючи на зменшення максимального 

навчального навантаження до 600 год., за пропозиціями факультетів, наказом 

по університету від 14.07.2015 р. за №153 внесено зміни до чинних 

навчальних планів підготовки фахівців. 

Відповідно до укладених навчальних планів підготовки фахівців 

структурні підрозділи університету розробили робочі навчальні плани на 

2015-2016 навчальний рік, які затверджені в установленому порядку. 

Проведено значну роботу, проте зафіксовано випадки несвоєчасного 

подання службових записок, неуважності, нехтування встановленими 

термінами тощо. Звертаю увагу деканів факультетів, завідувачів кафедр на 

необхідність посилення відповідальності за розробку навчальних планів 

підготовки фахівців, зокрема за дотримання встановлених термінів та 

нормативів.  Це забезпечить належну експертизу та сприятиме своєчасному 

плануванню навантаження науково-педагогічних працівників, розробці 

навчально-методичного забезпечення. 

Необхідною умовою виконання Ліцензійних умов надання освітніх 

послуг у сфері вищої освіти є належне навчально-методичне забезпечення. 

Упродовж звітного року неодноразово здійснювалися перевірки навчально-

методичних комплексів навчальних дисциплін, питання навчально-

методичного забезпечення навчального процесу обговорювалися на 

засіданнях вченої ради університету, ректорату, науково-методичної ради 

університету та науково-методичних рад факультетів. Зокрема, дотримання 

ліцензійних умов та акредитаційних вимог щодо кадрового, матеріально-

технічного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення 

підготовки фахівців кафедрами педагогічного факультету та кафедрами 

економічного факультету обговорювалося на засіданнях вченої ради 
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університету 25.09.2014 р. (протокол № 9) та 12.05.2015 р. (протокол № 5); 

актуальні питання нормативного та навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу в університеті у контексті імплементації Закону України 

“Про вищу освіту”  на засіданні вченої ради університету 12.05.2015 р. 

(протокол № 5); питання щодо активізації роботи кафедр з видання 

навчальної та навчально-методичної літератури та підвищення якості 

навчальних видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками 

університету до друку обговорювалося на засіданні науково-методичної ради 

університету від 07.11.2014 р. (протокол № 3) тощо. У результататі цього у 

звітному році кафедри значно вдосконалили навчально-методичне 

забезпечення дисциплін.  

Водночас, зважаючи на впровадження нових навчальних планів, 

потребує оновлення й навчально-методичне забезпечення дисциплін. На 

особливу увагу заслуговує організація самостійної роботи студентів та її 

навчально-методичне забезпечення. Одним із першочергових завдань є  

оновлення, а з окремих навчальних дисциплін  підготовка методичних 

рекомендацій щодо виконання завдань самостійної роботи, формулювання 

чітких критеріїв її оцінювання, розроблення засобів діагностики, що 

забезпечуватимуть самоконтроль з боку студента.  

Звертаю увагу завідувачів випускових кафедр на необхідність 

оновлення, у разі відсутності  розроблення  методичних указівок щодо 

виконання дипломних робіт (проектів), атестації здобувачів вищої освіти. 

Для покращення інформаційного забезпечення освітнього процесу в 

університеті, упорядкування та обліку навчальних видань (підручників, 

навчальних, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій 

тощо), опублікованих науково-педагогічними працівниками, здійснено аналіз 

стану видання кафедрами навчальної та навчально-методичної літератури 

(розпорядження по університету 12.11.2014 р.), а також планування видання 

кафедрами навчальної та навчально-методичної літератури на 2015 р. 

(розпорядження по університету від 23.01.2015 р.). У 2014-2015 навчальному 

році вчена рада університету рекомендувала до друку 116 найменувань 

навчальної літератури, з них:  

 1 підручник («Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка» 

доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри корекційної 

педагогіки та інклюзивної освіти Миронової С.П.); 

 37 навчальних посібників; 

 59 навчально-методичних посібників; 

 13 методичних рекомендацій; 

 6 інших видів навчальних видань.  

Варто наголосити на необхідності ґрунтовного підходу науково-

педагогічних працівників, завідувачів кафедр, голів науково-методичних рад 

факультетів до оформлення необхідної документації для рекомендації до 

друку навчальних видань на розгляд вченої ради університету. 
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Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» щодо реалізації 

прав осіб, які навчаються у ВНЗ на академічну мобільність, відкритості 

провадження діяльності у сфері вищої освіти та оприлюднення інформації, 

оновлено та розміщено на сайті інформаційний пакет університету. 

Водночас, інформаційні пакети факультетів потребують доопрацювання.  

Не менш важливою є робота зі створення електронних освітніх 

ресурсів науково-педагогічними працівниками кафедр університету та 

розміщення складових навчально-методичних комплексів на сайтах кафедр. 

Звертаю увагу завідувачів кафедр: кафедра є базовим структурним 

підрозділом університету й відповідальність за забезпечення організації 

освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних 

дисциплін, здійснення контролю за якістю викладання дисциплін, навчально-

методичною та науковою діяльністю викладачів несе завідувач кафедри. 

Невідповідність забезпечення навчального процесу Ліцензійним умовам 

призведе до позбавлення ліцензії на здійснення освітньої діяльності з певного 

напряму підготовки або спеціальності. 

 

3.3. Практична підготовка 

Важливою умовою забезпечення якості підготовки фахівців, їх 

конкурентоспроможності на сучасному ринку праці, а отже, й 

конкурентоспроможності університету на освітньому ринку, є практична 

підготовка студентів.  

Ректорат повсякчас акцентує увагу на необхідності посилення 

практичної підготовки студентів, на важливій ролі виробничих практик у 

програмі підготовки фахівців усіх рівнів, адже для студентів денної форми 

навчання вона є чи не єдиним шляхом адаптації до робочого місця, 

ознайомлення з сучасними формами організації праці в галузі, отримання 

досвіду роботи за фахом, а відтак і перспективи працевлаштування. Тому 

завданнями, що потребують реалізації, є:  

 удосконалення роботи структурних підрозділів університету з 

розроблення та впровадження нових підходів до методичної підтримки та 

організаційного супроводу практик на основі розвитку соціального 

партнерства з організаціями, установами, підприємствами; 

 здійснення підбору баз практик з урахуванням можливостей 

організацій та підприємств щодо якісного виконання студентами вимог 

програм практик тощо. 

Упродовж звітного періоду питання організації та проведення практик 

повсякчас обговорювалися на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів, 

вченої ради університету та ректорату. Імплементація Закону України «Про 

вищу освіту» обґрунтувала доцільність оновлення «Положення про 

проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка», яке затверджене вченою радою 

університету 28.05.2015 р. (протокол № 6). 
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У 2014-2015 навчальному році згідно з навчальними планами в 

університеті проведено 317 практик на денній та заочній формах навчання, 

174 з них виробничі. Практична підготовка студентів здійснювалася шляхом 

проходження практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з 

укладеними договорами. Упродовж звітного періоду укладено 2230 договорів 

із базами практик.  

Водночас, потребує розроблення та впровадження нових механізмів 

співпраці з підприємствами, що сприятиме підвищенню ефективності 

практичного навчання. Укладення відповідних договорів із підприємствами, 

установами сприяло б підвищенню професійного рівня випускників 

університету, адаптації студентів до конкретних виробничих умов, 

проведенню сумісних наукових досліджень тощо.  

Не менш важливим є вивчення досвіду провідних вишів України з 

впровадження новітніх форм організації практичної підготовки студентів 

(створення навчально-тренінгових лабораторій, віртуальних підприємств та 

їх структур тощо). 

Навчально-методичне забезпечення практик в університеті загалом 

відповідає нормативам Міністерства освіти і науки України. На всіх 

напрямах підготовки/спеціальностях є наскрізні та робочі програми всіх 

видів практик, розроблено методичні комплекси з практик, але роботу з їх 

удосконалення слід продовжувати.  

Вважаємо за потрібне звернути увагу на підвищення вимог до якості, 

структури та змісту програм практик перед їх затвердженням на засіданнях 

кафедр та науково-методичних рад факультетів. Варто чітко визначити й 

критерії оцінювання результатів практик відповідно до специфіки напряму 

підготовки/спеціальності та кожного виду практики, завершити оновлення 

програм та визначення індивідуальних завдань для проходження практик 

студентами заочної форми навчання.  

Актуальним у формуванні інформаційно-методичної компетенції 

майбутніх фахівців, підготовці до практичного використання нових 

інформаційних технологій у забезпеченні якості практичної підготовки є 

запровадження з ініціативи ректора в поточному навчальному році для 

студентів усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів у систему звітності з 

виробничної практики відеозаписів (відеофрагментів) проведених залікових 

заходів. Розпочато створення «банку» мультимедійних файлів з подальшим 

їх використанням при проведенні семінарських та практичних занять з 

методики викладання фахових предметів, розробці їх відеокурсів. 

Моніторинг ефективності навчальних та виробничих практик засвідчує 

належний рівень їх проходження студентами, зокрема абсолютна успішність 

студентів за результатами практики складає 99%, якісний показник – 87,5 %.  
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3.4. Моніторинг успішності студентів денної та заочної форм 

навчання за результатами літньої екзаменаційної сесії. Навчальна 

дисципліна студентів університету 

Упродовж звітного періоду структурними підрозділами університету 

здійснювався моніторинг основних показників якості надання університетом 

освітніх послуг, зокрема: 

 проаналізовано якісні та абсолютні показники успішності за 

результатами екзаменаційних сесій; 

 здійснено контроль якості організації та проведення основних видів 

навчальних занять – лекційних, семінарських, практичних, лабораторних; 

 обговорено рівень організації індивідуальної й самостійної роботи 

студентів;  

 проаналізовано якість виконання курсових і дипломних робіт 

(проектів), організацію та проходження усіх видів практик; 

 проведено ректорські контрольні роботи та ін. 

Окрім того, для виявлення прогалин у знаннях студентів перших курсів 

та визначення заходів щодо їх усунення проведено вхідний контроль їх знань 

із профільних конкурсних предметів. 

Питання щодо якості підготовки фахівців обговорювалися на засіданнях 

кафедр, вчених рад факультетів, ректорату, вченої ради університету.  

Аналіз успішності студентів денної та заочної форм навчання за 

результатами літньої екзаменаційної сесії засвідчує її відповідність 

державним вимогам з усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст» та освітнього ступеня «магістр», зокрема: 

 за ОКР «спеціаліст»: якісний показник успішності студентів денної 

форми навчання складає 63%, абсолютний – 100%; заочної – відповідно 54% 

і 90%.  

 за освітнім ступенем «магістр»: якісний показник успішності 

студентів денної форми навчання складає 79%, абсолютний – 97%; заочної – 

відповідно  87% і 98%. 

Щодо показників успішності студентів освітнього ступеня «бакалавр», 

то стурбованість викликають показники успішності з окремих напрямів 

підготовки цього освітнього ступеня: з 33 напрямів, з яких здійснюється 

підготовка фахівців цього освітнього ступеня, лише з 12 (36%) якісні 

показники відповідають нормативам. Найнижчі якісні показники успішності 

студентів напряму підготовки 6.020208 Декоративно-прикладне мистецтво 

(25%), 6.140101 Готельно-ресторанна справа (29%), 6.040201 Математика 

(31%), 6.030504 Економіка підприємства (33%), 6.40106 Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування (33%), 

6.020303 Філологія. Російська мова і література (35%), 6.020204 Музичне 

мистецтво (35%). Загалом якісний показник успішності студентів денної 

форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» складає 49% за нормативної 

вимоги 50% (у 2013-2014 навчальному році – 47%).  
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Щодо показників абсолютної успішності, то спостерігається позитивна 

динаміка: якщо у минулому році лише на 3 напрямах підготовки ці 

показники відповідали нормативам, то за результатами літньої 

екзаменаційної сесії 2014-2015 навчального року абсолютні показники 

відповідають нормативам на 18 напрямах підготовки. Загалом абсолютний 

показник успішності студентів денної форми навчання освітнього ступеня 

«бакалавр» складає 90% (у 2013-2014 навчальному році – 81%). Окрім того, 

якщо минулого року 19% (565 із 2971 осіб) студентів денної форми навчання 

цього освітнього ступеня мали академічну заборгованість, то цього року – 

10% (281 студент з 2769 осіб).  
Динаміка якісних та абсолютних показників успішності студентів денної форми навчання 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (2010-2015 рр.) 

 
 

Стосовно показників успішності студентів заочної форми навчання 

освітнього ступеня «бакалавр». Абсолютний показник успішності студентів 

цієї форми навчання складає 80%. Водночас, якісний показник відповідає 

нормативам і складає 60%. Найвищі якісні показники успішності студентів 

факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології – 72%, 

факультету іноземної філології – 71%. Такі якісні показники успішності 

студентів заочної форми навчання заслуговують уваги. Вважаємо доцільним 

перевірити об’єктивність оцінювання студентів цієї форми навчання шляхом 

проведення ректорських контрольних робіт.  

Не знімається з порядку денного й питання щодо високих показників 

успішності з окремих навчальних дисциплін. Так, на факультеті корекційної 

та соціальної педагогіки і психології якісний показник успішності студентів 

денної форми навчання за результатами екзаменів з 50 дисциплін у межах від 

90 до 100%. Найвищий якісний показник успішності  100% зафіксований на 

цьому факультеті за результатами екзаменів з 38 навчальних дисциплін. 

Водночас, якісний показник успішності студентів денної форми навчання 

цього факультету складає 56%, а показник стипендіального забезпечення  

72% і є найвищим з-поміж факультетів.  
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Виникають питання щодо об’єктивності оцінювання знань студентів. Як 

засвідчує практика, результати ректорських контрольних робіт не завжди 

підтверджують належний рівень залишкових знань студентів. Наприклад, у І 

семестрі на факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології з 

навчальної дисципліни «Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення» 

(напрям підготовки 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія, доцент кафедри 

психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Богуцька Т.О.) за 

результатами сесії якісний показник успішності студентів 33 групи складав 

88%, за результатами контрольних робіт 58%, тобто відхилення склало 30%. 

У ІІ семестрі за результатами екзаменаційної сесії з усіх навчальних 

дисциплін (спецметодика початкового навчання української мови, 

спецметодика математики, спецпедагогіка з історією логопедії, логопедія) 

якісний показник успішності студентів цієї групи склав 94% (у групі 

навчається 13 студентів, з них 12 навчаються на «добре» та «відмінно»).  

Ще один приклад: з навчальної дисципліни «Загальна психологія» 

(напрям підготовки 6.030102 Психологія*, старший викладач кафедри 

загальної та практичної психології Шинкарюк В.А.) за результатами сесії 

якісний показник успішності студентів 26 групи складав 77%, за 

результатами контрольних робіт  47%, відхилення  30%. У ІІ семестрі за 

результатами екзаменаційної сесії з 20 студентів цієї групи 14 призначено 

стипендія, при цьому якісний показник успішності складає 35%.  

На факультеті української філології та журналістики у 41 уін групі з 

навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» як у І, так і у ІІ 

семестрі якісний показник склав 83%. Проте, за результатами проведеної у І 

семестрі ректорської контрольної роботи відхилення між якісним показником 

та залишковими знаннями склало 71%.  

Такі приклади непоодинокі. Тому з урахуванням проблем, які існують в 

оцінюванні знань студентів, у наступному навчальному році 

практикуватимемо проведення окремих екзаменів за участю представників 

ректорату, деканатів, завідувачів кафедр, органів студентського 

самоврядування. Звертаємо увагу завідувачів кафедр на необхідність 

посилення контролю за якістю викладання навчальних дисциплін науково-

педагогічними працівниками кафедр, об’єктивністю оцінювання знань 

студентів. Питання щодо забезпечення якості підготовки фахівців 

рекомендуємо планувати для обговорення на засіданнях кафедр та вчених 

рад факультетів.  

Щодо роботи зі студентами перших курсів освітнього ступеня 

«бакалавр», то доцільним є проведення вхідного контролю, виявлення 

прогалин у їх знаннях за навчальними програмами загальноосвітнього 

навчального закладу та вживання заходів з їх усунення.  

Проблемою, яка потребує вирішення, є пропуски навчальних занять 

студентами університету. З кожним роком їх кількість стрімко зростає. 

Наприклад, у ІІ семестрі 2012-2013 навчального року кількість пропусків у 

розрахунку на одного студента складала 16 год., у 2013-2014 навчальному 
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році  21 год., у цьому році – 22 год. Найбільша кількість пропусків у 

розрахунку на одного студента на факультеті української філології та 

журналістики  40 год. (у минулому році – 38 год.). Без поважних причин 

студенти пропустили 59118 годин навчальних занять, що складає 16 год. на 

одного студента. Найбільша кількість пропусків без поважних причин у 

розрахунку на одного студента теж на факультеті української філології та 

журналістики – 31 год. та економічному факультеті – 23 год. 

Одне із найбільш поширених пояснень значної кількості пропусків є 

працевлаштування студентів. Акцентую увагу деканів факультетів та 

завідувачів кафедр: Положення про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти 

України від 02.06.1993 р. за №161, згідно з яким допускалося у порядку, 

встановленому вищим навчальним закладом, вільне відвідування лекційних 

годин, втратило чинність. Згідно зі ст. 62. Закону України «Про вищу 

освіту»: «особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають 

право на трудову діяльність у позанавчальний час». Обов’язок студента – 

виконувати вимоги освітньої програми. У разі невиконання ми змушені 

будемо відраховувати цих осіб з числа студентів. В іншому випадку ми не 

зможемо забезпечити належну підготовку фахівців та підтвердити її якість. 

Сподіваюсь, що декани факультетів зроблять відповідні висновки та 

вживатимуть заходів щодо посилення навчальної дисципліни та збереження 

контингенту студентів. 

Окрім того, звертаю увагу відділу навчально-виховної роботи і 

гуманітарної освіти на неналежний рівень організації роботи зі студентами, 

які пропускають навчальні заняття.  

Осторонь цієї проблеми стоять і органи студентського самоврядування. 

Звертаємо увагу делегатів з числа здобувачів вищої освіти на необхідність 

зайняття активної позиції в управлінні університетом, обговоренні та 

вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної 

роботи, у реалізації заходів щодо забезпечення якості вищої освіти тощо. 

Саме студентське самоврядування має бути генератором впровадження змін 

як в організації освітнього процесу, так і в організації дозвілля, побуту тощо. 
 

3.5. Якість підготовки фахівців за результатами атестації 

здобувачів вищої освіти. Виконання плану державного замовлення на 

випуск фахівців 

Важливою складовою освітнього процесу є атестація здобувачів вищої 

освіти, яка дає можливість здійснити глибокий аналіз навчальних досягнень 

студентів, визначення чинників, що дозволяють досягти високих результатів 

у навчанні, а також факторів, що перешкоджають цьому. 

Організація та проведення атестації здобувачів вищої освіти в 

університеті здійснювалася відповідно до Положення про порядок створення 

та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському 

національному університеті імені Івана Огієнка, затвердженого вченою 

радою університету (протокол № 11 від 27.11.2014 р.). 
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Для встановлення фактичної відповідності освітньо-кваліфікаційної 

підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик в університеті 

працювало 79 екзаменаційних комісій, роботу комісій очолили провідні 

фахівці університету, з них  20 докторів наук, професорів. Відсоток осіб, 

запрошених з інших вищих навчальних закладів та установ для головування в 

екзаменаційних комісіях, склав лише 4,6% (2014 р. – 10%), про що зауважила 

комісія Державної інспекції навчальних закладів України. При формуванні 

складу екзаменаційних комісій на 2016 рік треба врахувати, що для 

забезпечення більшої об’єктивності та зовнішнього оцінювання навчальних 

досягнень випускників університету необхідно запрошувати до головування 

працівників інших вишів та установ. 
Екзаменаційні комісії засвідчили відповідність підготовки випускників 

нормативним вимогам. Так, на денній формі навчання: 

- за ОКР «бакалавр»: якісний показник склав 75,6%), абсолютний 

показник – 100 % (у 2013-2014 н.р. відповідно 77% і 99,9%); 

- за ОКР «спеціаліст»: якісний показник склав 87,1%, абсолютний 

показник – 100% (у 2013-2014 н.р. відповідно 86% і 100%); 

- за ОКР «магістр»: якісний показник склав 94,7%%, абсолютний 

показник – 100% (у 2013-2014 н.р. відповідно 97,3% і 100%). 
ОКР Якісний показник успішності 

(%) 

Абсолютний показник успішності 

(%) 

2014 – 2015 н.р. 2013-2014 н.р. 2014 – 2015 н.р. 2013-2014 н.р. 

Бакалавр 75,6 77 100 99,9 

Спеціаліст 87,1 86 100 100 

Магістр 94,7 97,3 100 100 

 

За результатами атестації здобувачів вищої освіти університет здійснив 

випуск 2468 осіб (у 2014 році – 2846), зокрема: 

 1170 осіб здобули вищу освіту за ОКР «бакалавр» (721 випускник 

денної та 449 – заочної форм навчання), з них дипломи з відзнакою отримали 

46 випускників (39%); 

 1035 осіб здобули вищу освіту за ОКР «спеціаліст» (606 випускників 

денної та 429 – заочної форм навчання), з них дипломи з відзнакою отримали 

99 випускників (96%); 

 263 особи здобули вищу освіту за ОКР «магістр» (187 випускників 

денної та 76 – заочної форм навчання), з них дипломи з відзнакою отримали 

70 випускників (27%); 

Хоча якісні показники успішності випускників за всіма освітньо-

кваліфікаційними рівнями досить високі, навіть перевищують нормативні, 

однак низьким залишається показник дипломів з відзнакою. 

Загалом із 2468 випускників дипломи з відзнакою отримали 215 осіб 

(8,7%). Цей показник майже не змінився порівняно з минулорічним, але 

динаміка дипломів з відзнакою залишається негативною, що в свою чергу 

впливає на позиціювання університету в рейтингу ТОП-200. 
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Динаміка дипломів з відзнакою випускників університету  

(2012-2015 рр.) 

 

Загалом атестація здобувачів вищої освіти пройшла успішно, але 

звертаю увагу на необхідність подолання невідповідального ставлення 

окремих керівників структурних підрозділів до організації роботи 

екзаменаційних комісій. Зокрема це стосується затвердження тематики 

дипломних робіт. Невиваженість при формулюванні та відсутність 

належного обговорення тематики дипломних робіт призвела до низки змін: 

цього року тематика робіт була змінена на 12,3% (у 2013-20145 н.р. – на 

19%). Лідерами є історичний факультет – 42 роботи (16,4%), факультет 

фізичної культури – 31 робота (26,1%). Крім того, тематика окремих робіт 

взагалі не була затверджена на засіданні вченої ради, а отже, виникає підозра, 

що вона не розглядалася й на засіданнях вчених рад факультетів та кафедр. 

Аналіз протоколів екзаменаційних комісій свідчить про недбале 

ставлення окремих голів та секретарів до ведення необхідної документаціїї. 

Характерними є помилки, коли у протоколах екзаменаційних комісій 

неправильно вказується ім’я та прізвище випускників; у протоколах захисту 

дипломних робіт не зазначається кваліфікація, яка присвоюється випускнику, 

в окремих протоколах відсутні дати роботи комісії тощо. 

Для поліпшення процесу організації роботи екзаменаційних комісій, 

зокрема для вирішення організаційних питань, ознайомлення з дипломними 

роботами (проектами) студентів, роботу екзаменаційної комісії необхідно 

розпочинати за 1-2 дні до початку атестації випускників.  

Звертаємо увагу наукових керівників дипломних робіт (проектів) на 

зауваження комісії Державної інспекції навчальних закладів України щодо 

відсутності контролю за уніфікованим технічним оформленням дипломних 

робіт. Зважаючи на зауваження, вваємо доцільним: 

 уніфікувати документи технічного супроводу дипломних робіт 

студентів, посилити контроль з боку завідувачів кафедр, деканів факультетів, 

навчального відділу за їх правильним оформленням; 

 оновити Методичні рекомендації до написання дипломних робіт 

студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
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Огієнка відповідно до сучасних вимог, зокрема звернути увагу на 

необхідність дотримання їх уніфікованого технічного оформлення, вимог 

ВАК України щодо оформлення списку використаних джерел (Бюлетень 

ВАК України, № 5, 2009). 

Окрім того, оскільки пропозиції щодо складу екзаменаційних комісій 

готують випускові кафедри, їх завідувачам обов’язково необхідно 

враховувати чинні особливості та норми фінансування праці членів 

екзаменаційних комісій, а саме: обмеженість погодинного фонду 

університету, з якого здійснюється оплата праці провідних фахівців з 

відповідного фаху або працівників науково-дослідних інститутів чи науково-

педагогічних працівників з відповідної спеціальності, які не є працівниками 

університету, а також педагогічного навантаження, яке зараховується членам 

екзаменаційних комісій  працівникам університету згідно з Нормами часу 

для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів 

методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затверджених наказом 

Міністерства освіти України від 07.08.2002 № 450. 

Важливим є питання виконання державного замовлення на випуск 

фахівців. У 2014 році обсяг державного замовлення на випуск фахівців склав 

1319 осіб, але здійснено випуск 1289 осіб. Отже, відхилення від плану 

державного замовлення складає 36 осіб (у 2014 р – 25 осіб). Основною 

причиною є академічні відпустки студентів, невиконання навчального плану. 

Тому звертаю увагу деканів факультетів, навчального відділу, відділу кадрів 

на необхідність посилення контролю за рухом контингенту студентів, вчасне 

реагування на появу вакантних місць державного замовлення та їх 

заміщення. 

Випуск фахівців здійснено вчасно і без зривів завдяки оперативній 

роботі диспетчерів факультетів та операторів ЄДЕБО з підготовки наказів 

про завершення навчання студентами університету на виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України від 02.07.2015 р. № 705 «Про 

затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних 

закладах», напруженій роботі з підготовки документів про освіту відділу 

профорієнтаційної роботи, працевлаштування, моніторингу якості підготовки 

фахівців та підвищення їх кваліфікації. Зауважу, що цього року ми вперше 

самостійно здійснювали друк дипломів про вищу освіту та додатків до них. 

Дипломи про вищу освіту видано своєчасно. 

 

3.6. Робота зі сприяння реалізації потреби випускників у 

працевлаштуванні 

Упродовж звітного періоду здійснювався комплекс заходів, спрямованих 

на сприяння випускникам університету у працевлаштуванні, зокрема: 

 укладено тристоронні угоди про працевлаштування 108 випускників 

університету 2014 р., у результаті  отримання окремими категоріями 

випускників одноразової адресної грошової допомоги; 
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 до органів управління освітою 18 областей України надіслано 

інформацію про перелік напрямів підготовки та спеціальностей, з яких 

здійснюється підготовка фахівців в університеті. Інформацію про вакансії 

надіслали Хмельницька (14 вакансій), Рівненська (27 вакансій), Закарпатська 

(42 вакансії), Тернопільська (1 вакансія), Чернівецька (1 вакансія), 

Миколаївська (9 вакансій), Львівська (46 вакансій) та Дніпропетровська (149 

вакансій) області. Загалом університет отримав інформацію про 289 вакансій; 

 проведено зустрічі з випускниками університету щодо роз’яснення 

особливостей їх працевлаштування, підстав для отримання одноразової 

грошової допомоги, особливостей працевлаштування випускників, які 

навчалися за цільовими направленнями, інформування про вакансії тощо; 

 направлено на роботу 126 випускників, які навчалися за цільовими 

направленнями. 

На сьогодні стан працевлаштування випускників університету 

аналізується, здійснюється робота щодо формування пакету документів для 

оформлення одноразової грошової допомоги випускникам університету, які 

навчалися за напрямами підготовки/спеціальностями педагогічного профілю 

за державним замовленням та уклали на термін не менше як три роки договір 

про роботу на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладах. Водночас існують проблеми із 

заміщенням вакантних посад. Наприклад, Чемеревецький відділ освіти 

пропонує працевлаштування вчителів математики, німецької мови, фізичного 

виховання, музики, початкових класів (10 вакансій). На сьогодні заповнена 

лише 1 вакансія вчителя музики.  

Завданнями на наступний навчальний рік є: 

1) продовження співпраці університету з державною службою 

зайнятості, з підприємствами, установами та організаціями різних форм 

власності, що є потенційними роботодавцями для випускників університету; 

2) проведення тренінгів, індивідуальних консультацій з питань 

працевлаштування; 

3) організація курсів іноземної мови для студентів університету та ін. 

 
ІV. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

4.1. Організація та результати науково-дослідної роботи 

Невід’ємною складовою освітньої діяльності університету є науково-

дослідна робота, яка у 2014-2015 навчальному році проводилася на 

38 кафедрах, у 11 науково-дослідних центрах, 26 науково-дослідних 

лабораторіях, докторантурі й аспірантурі. Важливу роль у цьому процесі 

відігравали 18 наукових шкіл. Загалом силами науково-педагогічних 

працівників університету розроблялося 53 колективні та 3 держбюджетні 

теми, які були спрямовані на дослідження важливих теоретичних і 

прикладних проблем, написання докторських і кандидатських дисертацій, 

монографій, підручників, навчальних посібників, методичних розробок.  

У звітному році завершено виконання двох наукових проектів за кошти 
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державного бюджету: «Синтез, отримання і дослідження термоелектричних 

властивостей масивних матеріалів на основі сполук систем Pb-Bi(Sb)-Te», 

керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Криськов Ц. А. та 

«Розробка методики сталого використання та збереження біорізноманіття 

водойм і боліт Поділля», керівник – доктор біологічних наук, професор 

Балашов Л.С.  

У 2015 році продовжено роботу над виконанням завдань 

держбюджетної теми «Інноваційні технології управління якістю підготовки 

майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю», керівник – доктор 

педагогічних наук, професор Атаманчук П.С., та розпочато виконання нового 

проекту наукових досліджень і розробок за кошти державного бюджету (за 

результатами конкурсного відбору 2014 року) «Синтез, отримання і 

термоелектричні властивості масивних матеріалів на основі 

багатокомпонентних сполук Ag-Pb-Sb-Te (LAST)», № держреєстрації: 

0115U002613, керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Криськов Ц. А. Із державного бюджету на 2015 рік на виконання 

запланованих тем виділено 344 тис. грн. 

Упродовж звітного року університет брав активну участь у виконанні 

«Програми соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2015 

рік», зокрема щодо створення регіональної інноваційної мережі, покращення 

зв’язків між підприємствами та центрами науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт, створення конкуренції інновацій; створення умов 

для збереження, розвитку і використання науково-технічного та 

інноваційного потенціалу шляхом активізації взаємодії науки, освіти та 

виробництва у сфері інноваційної діяльності; підвищення 

конкурентоспроможності сектора наукових досліджень і розробок, 

забезпечення розвитку державного сектора науки, зокрема розвитку науково-

технічної та інноваційної експертизи тощо. 

Упродовж 2014-2015 н. р. на базі університету проведено 23 наукові 

заходи, серед яких – міжнародні, всеукраїнські і регіональні науково-

методичні конференції, науково-практичні семінари, круглі столи. Значний 

резонанс мали такі заходи: VII Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» 

(23-24 квітня 2015 р.); Міжнародна наукова конференція «Мова, культура і 

соціум у гуманітарній парадигмі» (24-25 квітня 2015 р.); II Міжнародний 

Конгрес з організаційної та економічної психології» (28-30 травня 2015 р.); 

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, пріоритети та 

перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті» (14-15 травня 

2015 р.); VІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми 

історичної та теоретичної поетики» (10-11 жовтня 2014 р.); 

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді 

засобами освіти» (3-4 жовтня 2014 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція, присвячена 10-річчю природничого факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка «Природничі 
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дослідження на Поділлі» (16-17 жовтня 2014 р.); Всеукраїнська науково-

методична конференція «Дитяча книжка  джерело навчання, виховання 

творчого розвитку» (16-17 жовтня 2014 р.); Всеукраїнський науково-

практичний творчий семінар «ВішТак» (16-23 лютого 2015 р.); Всеукраїнська 

науково-практична конференція молодих учених «Інноваційні технології 

навчання як головна передумова компетентнісного і світоглядного 

становлення особистості» (26 березня 2015 р.); Всеукраїнська науково-

практична конференція «Університетські бібліотеки в сучасному 

інформаційному просторі» (16 квітня 2015 р.); IV Всеукраїнська науково-

практична конференція «Науковий діалог «Схід-Захід» (25-26 травня 

2015 р.); Всеукраїнська науково-практична студентська орнітологічна 

конференція «Орнітологічні дослідження в Україні та суміжних територіях» 

(квітень 2015 р.). 

Значна робота в університеті здійснювалася з підготовки та видання 

наукової продукції. Загалом, за результатами наукової діяльності колективу 

університету в 2014 р. опубліковано понад 2213 одиниць наукових і 

навчально-методичних праць. Серед публікацій: 

 30 монографій та книг; 

 4 підручники; 

 108 навчальних і навчально-методичних посібників (7 з грифом 

МОН України); 

 21 методична розробка і брошура; 

 38 наукових збірників та понад 2012 статей.  

Здобутком 2015-го року є друк 7 монографій та 12 наукових збірників. 

Приємно відзначити й роботу науково-педагогічних працівників 

університету над підручниками для загальноосвітньої школи.  

Так, у конкурсному відборі 

оригінал-макетів підручників з 

історії України для учнів 7 

класу загальноосвітніх 

навчальних закладів перемогу 

здобули наші колеги  

директор Інституту історії 

України НАН України, доктор 

історичних наук, академік 

НАН України Смолій В.А. та 

доктор історичних наук, 

професор Степанков В.С. 

Згідно з рішенням колегії 

Міністерства освіти і науки 

України від 03.07.2015 

(протокол № 6/4-19) «Про 

підсумки конкурсного відбору 

оригінал-макетів підручників 
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для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів» підручник 

друкуватиметься за кошти державного бюджету. 

Станом на 01.01.2015 року науково-педагогічними працівниками у виданнях 

з імпакт-фактором опубліковано 5 статей.  

Упродовж звітного року в Державному реєстрі патентів України 

зареєстровано 10 патентів на корисну модель, зокрема:  

 Патент на корисну модель «Багатоступеневий інтегро-диференціатор» 

№ 98055 від 10.04.2015 р. Автори: Божок А.М., Понеділок В.В. 

 Патент на корисну модель «Пневмомеханічний диференціатор систем 

автоматики» № 97657 від 25.03.2015 р. Автори: Божок А.М., Понеділок В.В. 

 Патент на корисну модель «Комбінований інтегро-диференціатор» 

№ 96879 від 25.02.2015 р. Автори: Божок А.М., Понеділок В.В. 

 Патент на корисну модель «Диференціатор систем пневмоавтоматики» 

№ 96718 від 10.02.2015 р. Автори: Божок А.М., Понеділок В.В. 

 Патент на корисну модель «Комбінований поршневий диференціатор» 

№ 96118 від 12.01.2015 р. Автори: Божок А.М., Понеділок В.В. 

 Патент на корисну модель «Пневматичний опозиціонер з подвійним 

диференціюванням вхідних сигналів» № 96054 від 12.01.2015 р. Автори: 

Божок  А.М., Понеділок В.В. 

 Патент на корисну модель «Диференціюючий манометричний датчик 

температури» № 94331 від 10.11.2014 р. Автори: Божок А.М., Понеділок В.В. 

 Патент на корисну модель «Диференціюючий виконавчий 

гідроциліндр» № 94506 від 10.11.2014 р. Автори: Божок А.М., Понеділок В.В. 

 Патент на корисну модель «Пристрій запізнювання пневмосигналів» 

№ 95534 від 25.12.2014 р. Автори: Божок А.М., Понеділок В.В. 

 Патент на корисну модель «Диференціатор привода робочого 

обладнання» № 93802 від 10.10.2014 р. Автори: Божок А.М., Понеділок В.В. 

Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано 3 

заявки для реєстрації авторського права на службовий твір:  

 Атаманчук П.С. Практичні заняття з методики навчання фізики (основна 

школа) : навчальний посібник / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня. – Кам’янець-

Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. – 236 с. 

 Атаманчук П.С. Дидактичне забезпечення семінарських занять з курсу 

«Методика навчання фізики» (загальні питання) : навчальний посібник. – 2-е 

вид., випр. і доп. / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня, Т.П. Поведа. – Кам’янець-

Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, 2011. – 384 с. 

 Атаманчук П.С. Практичні заняття з методики навчання фізики 

(старша школа) : навчальний посібник / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня.  

Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2014. – 272 с. 

Вагомими є результати участі науково-педагогічних працівників 

університету в конкурсах наукових проектів. У 2014 році Першою премією 

на Х обласному конкурсі НДР у номінації «Фундаментальні науково-дослідні 

роботи» нагороджені професори Атаманчук П.С., Конет І.М. та доцент 
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Ніколаєв О.М.; на цьому ж конкурсі в номінації «Підручники і монографії» 

Третьою премією нагороджені професори Атаманчук П.С., Конет І.М., 

Хмельницьку обласну премію імені Миколи Дарманського в галузі освіти та 

науки у номінації «Кращий науковець» присуджено  професору Конету І.М.  

Упродовж звітного року відділ наукової роботи і міжнародних зв’язків 

підготовив до друку та видав 6 збірників наукових праць:  

 Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів : у 3 т. – Вип. 13. – Т.1. – 2014. 

 Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів : у 3 т. – Вип. 13. – Т.2. – 2014. 

 Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів : у 3 т. – Вип. 13. – Т.3. – 2014. 

 Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. 8. – 

2014. 

 Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. 6. – 2015. 

 Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської  наукової конференції 

«Освіта  сьогодення: актуальні проблеми та перспективи» (19 березня 2015 

року). 

Окрім того, у Державній реєстраційній службі України зареєстровано 

журнал-щорічник «Філософ-і-Я».  

Завданням університету є підвищення рівня періодичних видань та 

наукових публікацій за рахунок внесення їх до наукометричних баз даних, 

що суттєво впливає на рейтинг університету. У звітному році успішно 

завершено роботу внесеннч до наукометричної бази Польської академії наук 

CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities) 6 фахових 

видань університету:  

 Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. Історичні науки (ISSN 2309-2254, ICV 2013: 5.72); 

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

6246, ICV 2014: 39,86); 

 Педагогічна освіта: теорія і практика (ISSN 2309-9763, ICV 2013:4.70); 

 Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного 

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

2012:5-08, ICV 2013:5.84);  

 Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. Філологічні науки (ISSN 2309-9771, ICV 2013); 

 Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені 

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

ICV 2013:5.86). 
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Отже, у 2014-2015 н.р. проведено значну роботущодо забезпечення 

високої ефективності наукової діяльності університету. Водночас в 

організації науково-дослідної роботи є певні недоліки та невирішені 

проблеми: залишається критично низькою репрезентація результативності 

наукової роботи окремих кафедр у наукометричних базах; низькою є частка 

науково-технічних розробок; незадовільною слід визнати й роботу з 

наповнення бібліотечного репозитаріуму університету. 

Шляхами покращення показників наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності в університеті вважаємо:  

 зміцнення матеріально-технічної бази наукових досліджень; 

 зменшення навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників, які займаються науковою роботою;  

 збільшення обсягів фінансування науково-дослідних проектів за 

рахунок більш активної участі структурних підрозділів у конкурсному 

відборі проектів наукових досліджень і розробок за рахунок коштів 

державного бюджету, в конкурсних програмах міжнародного 

співробітництва. 

 

4.2. Студентська науково-дослідна робота 

Не менш важливою складовою якісної підготовки фахівців є 

студентська науково-дослідна робота. Упродовж звітного року здійснено 

низку заходів, зокрема: 

1. У жовтні-грудні 2014 року проведено І тур конкурсу студентських 

наукових робіт, за результатами якого відібрано 19 кращих робіт для участі у 

ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році. 

Перемогу здобули: 

 у галузі фізики: наукові роботи Німчука Назарія Ігоровича, Дзидз 

Іванни Орестівни (диплом ІІ ступеня, науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, професор Атаманчук П.С.) та Циканюка Богдана 

Ігоровича (диплом ІІ ступеня, науковий керівник – кандидат фізико-

математичних наук, доцент Криськов Ц.А.); 

 у галузі романо-германських мов та літератури: наукова робота 

Кунцьо Оксани Іванівни (диплом ІІ ступеня, науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент Кришталюк А.А.). 

2. Згідно з наказами  Міністерства освіти і науки України № 1193 від 21 

жовтня 2014 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 

2014/2015 навчальному році», № 1506 від 23.12.2014 р. «Про проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014/2015 навчальному році» 

університет призначений базовим для проведення ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних і 

гуманітарних наук з української мови, літератури (у т.ч. методики їх 



44 

 

викладання) та ХІ Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Корекційна освіта». 

3. Понад 30 студентів нашого університету взяли участь у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади, з них двоє студентів посіли призові 

місця, а саме: 

 Козьолок Юлія Олександрівна, студентка 5 курсу природничого 

факультету з дисципліни «Загальна екологія» (науковий керівник – кандидат 

біологічних наук, доцент кафедри географії та екології І.В. Федорчук);  

 Намок Наталія Миколаївна, студентка 5 курсу факультету 

корекційної та соціальної педагогіки і психології зі спеціальності 

«Корекційна освіта (за нозологіями) (науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Мілевська О.П.). 

Водночас, студентська наукова робота потребує активізації. Зокрема, 

необхідно відзначити низький рівень охоплення студентів науковою 

роботою. Так, упродовж звітного року студенти університету здійснили лише 

764 наукові публікації, що в середньому складає 20%. За результатами 

анкетування, проведеного комісією Державної інспекції навчальних закладів 

України, майже 74% опитаних студентів підтвердили  свою пасивність до 

участі у науково-дослідницькій роботі. 

Для активізації науково-дослідницької роботи студентів пропонуємо 

такі заходи: 

 активізувати роботу наукових гуртків та проблемних груп; 

 сприяти участі здобувачів вищої освіти у наукових конференціях, 

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

 інформувати здобувачів вищої освіти про фонди, які здійснюють 

ґрантову підтримку наукових досліджень студентів та молодих учених; 

 активізувати роботу кафедр щодо залучення студентів до участі у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук, Всеукраїнській студентській олімпіаді. Як 

правило, активною є позиція кафедри української мови, кафедри методики 

викладання фізики та дисциплін освітньої технологічної галузі, кафедр 

фізики, математики, кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти. 

Акцентую увагу деканів факультетів, завідувачів кафедр та науково-

педагогічних працівників: високі якісні показники з окремих навчальних  

дисциплін доцільно підтверджувати участю студентів у науково-

дослідницькій роботі. За умови інтеграції навчальної та науково-дослідної 

роботи ми зможемо забезпечити підготовку конкурентоспроможних фахівців 

та  підтвердити їх якість підготовки. 

 

V. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

Важливим напрямом діяльності університету є розвиток міжнародної 

співпраці. 

Університет має офіційні угоди про співпрацю із 52 зарубіжними ВНЗ 

й організаціями світу; є постійним членом Асоціації європейських 
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університетів, Євразійської асоціації університетів, співзасновником 

Консорціуму Варшавського та українських університетів. Найбільшу 

кількість договорів укладено з ВНЗ Республіки Польщі (15), Молдови (6); 

разом із цим маємо договори з Німеччиною, Великобританією, США, 

Туреччиною, Узбекистаном, Китаєм та ін. Протягом 2014-2015 начального 

року університет уклав угоди з Придністровським державним університетом 

імені Т.Г. Шевченка (Республіка Молдова), Брестським державним 

університетом імені А.С. Пушкіна (Республіка Білорусь), Комратським 

державним університет (Республіка Молдова), Університет інформатики та 

мистецтв м. Лодзь (Республіка Польща), Калузьким державним 

університетом імені К.Е. Ціолковського (Російська Федерація). 

15 січня 2015 року підписано угоду про академічну мобільність 

студентів і викладачів Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка та Університету Миколи Коперника (м. Торун, 

Республіка Польща) у рамках програми Європейського Союзу Erasmus+. 

Реалізація проекту відкриє можливості наукового дослідження спільної 

спадщини, яка на Кам’янеччині має переважно дуалістичний (українсько-

польський) характер. Велика кількість пам’яток архітектури, скульптури, 

творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва – це спільний 

доробок, що знаходиться в архівах і заповідниках, потребує атрибуції, 

реставрації та вивчення. 

Проект передбачає обмін студентами та викладачами з метою навчання 

упродовж академічного року: це участь у спільних заходах, конференціях, 

виставках, пленерах, наукових дослідженнях, розробка тем на спільну 

тематику.  

У 2014 році Національний центр культури у Варшаві оголосив конкурс 

на отримання піврічної стипендії у Польщі в рамках стипендіальної програми 

Міністра культури і національної спадщини Республіки Польща «GAUDE 

POLONIA». Програма «Gaude Polonia» призначена для митців і перекладачів 

польської літератури з країн Центральної і Східної Європи, які мають значні 

досягнення у своїх царинах творчості.  Двоє викладачів нашого університету  

С.І. Кляпетура і Ю.О. Табенська успішно пройшли конкурсний відбір і 

перебували в Польщі з 1 лютого по 31 липня 2015 року. Кожен з митців мав 

можливість займатися своїм мистецьким напрямком. С. Кляпетура 

стажується у Варшавському університеті у проф. Януша Смази, який відомий 

завдяки реставрації багатьох католицьких храмів в Україні, Ю. Табенська – в 

Академії мистецтв Яна Матейки на факультеті дизайну. 

У березні 2015 р. в університеті відбулася презентація Програми імені 

Фулбрайта для студентів, аспірантів і викладачів. Марта Коломієць, директор 

Програми імені Фулбрайта в Україні, ознайомила студентську аудиторію та 

викладачів з можливостями, які надає Програма своїм учасникам. Певний 

досвід ми вже маємо: минулого року викладач кафедри англійської мови 

Коваль Н.Г. здобула стипендію Фулбрайта на дворічне навчання (2014-

2016 рр.) у США. Окрім того, у рамках Програми імені Фулбрайта з вересня 

2014 року по 30 червня 2015 р. в університеті перебувала стипендіат 



46 

 

Програми, громадянка США Грейс Магоні, яка займається дослідженням 

сучасної української культури. 

За ініціативи кафедри німецької мови налагоджено зв’язки з лектором-

координатором німецької академічної служби по обміну студентів і 

викладачів для навчання студентів у Німеччині. У рамках зазначеного 

партнерства двічі на рік (квітень/жовтень) кафедра разом із лектором-

координатором Каті Бруннер організовує проведення мовного тесту для 

студентів старших курсів з метою отримання стипендії для навчання у ВНЗ 

Німеччини. За результатами відбору 2015 р. німецькою академічною 

службою обміну (ДААД
16

) м. Бонн (Німеччина) двом студенткам факультету 

іноземної філології було надано стипендію на проходження літнього 

навчання у ВНЗ Німеччини: Інні Шинкарук (3 курс, філологія (німецька 

мова і література) – університет імені Гумбольта у м. Берлін) та Ельмірі 

Гаджієвій (5 курс, філологія (англійська мова і література) – університет 

імені Фрідріха Шиллера в м. Єна). Стипендії пропонуються для відвідування 

мовних, країнознавчих курсів, а також фахових курсів з німецької мови, які 

пропонуються державними німецькими ВНЗ або мовними інститутами при 

ВНЗ. 

Студентка факультету іноземної філології Ганна Мельничук (21-н 

група) пройшла конкурсний відбір і виграла стипендію для участі у 

тритижневій літній школі університету в м. Фехта (Німеччина). 

Студенти історичного факультету Юлія Роткіна та Олександр Марчук 

вибороли грант на навчання в англомовній Літній школі «THE BALTIС 

COUNTRIES IN EUROPE» на базі Таллінської Евроакадемії (Естонія) 

(12-17 липня 2015 р.).  

У 2014/2015 н.р. продовжувалося міжнародне наукове співробітництво з 

Академічним товариством Міхала Балудянського (Словаччина); 

Придністровським державним університетом імені Т.Г. Шевченка 

(Республіка Молдова); Брестським державним університетом імені 

А.С. Пушкіна (Республіка Білорусь); Комратським державним університетом 

(Республіка Молдова); Університетом інформатики та мистецтв м. Лодзь 

(Республіка Польща); Калузьким державним університетом імені 

К.Е. Ціолковського (Російська Федерація); Жешівським університетом 

(Республіка Польща); Університетом імені Миколая Коперніка (м. Торунь 

Республіка Польща); Університетом гуманістичних та природничих наук ім. 

Яна Кохановсього (м. Кєльце, Республіка Польща); Варшавським 

університетом (Республіка Польща) та ін. Загалом здійснювалася робота над 

виконанням 19 проектів та грантів міжнародних організацій, фондів. 
 

                                                           
16 Німецька служба академічних обмінів є посередницькою організацією зовнішньої культурної політики, 

освітньої та наукової політики, а також розвитку співпраці в галузі вищої школи. Головне управління DAAD 

знаходиться у Бонні і є центром керування всієї внутрішньої та міжнародної діяльності DAAD. За кордоном 

DAAD представлений широкою мережею офісів та об´єднань колишніх стипендіатів. Філії та інформаційні 

центри у всьому світі забезпечують контакт з партнерами, а також ефективне спілкування, проведення 

програм та консультації. 
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Напрями міжнародної співпраці та перелік проектів/програм 

№ 

з/п 
Напрямок співпраці 

Партнер (держава, 

організація, інститут, 

установа та ін.) 

Назва проекту/програми 

1. 
Природоохоронна 

діяльність 

Фонд «Дарвінівська 

ініціатива», фонд 

Фулбрайта 

Грант «Моніторинг кажанів 

в Україні» 

2. Освіта, наука 

Технічний університет, 

Міжнародне академічне 

товариство 

ім. М. Балудянського 

(Словаччина) 

Педагогічна дослідницька 

наукова діяльність 

3. 

Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я 

людини 

Придністровський 

державний університет 

імені Т.Г. Шевченка, 

факультет фізичної 

культури і спорту 

(Молдова) 

Спільні наукові 

дослідження «Науково-

методичні основи фізичного 

виховання учнів 

загальноосвітньої школи та 

студентів ВНЗ в сучасних 

умовах реформування 

освіти» 

4. 

Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я 

людини 

Придністровський 

державний університет 

імені Т.Г. Шевченка, 

факультет фізичної 

культури і спорту 

(Молдова) 

Спільний міжнародний 

науковий збірник «Сучасні 

проблеми фізичного 

виховання, спорту і 

здоров’я людини» 

5. Психологія 
Жешівський університет 

(Республіка Польща) 

Актуальні проблеми 

психології особистості та 

міжособистісних взаємин у 

ХХІ столітті на тлі 

українсько-польських 

досліджень 

6. Корекційна освіта 
Жешівський університет 

(Республіка Польща) 

Соціальні патології у 

виховному середовищі: 

загрози,профілактика, 

виховання, освіта, соціальна 

робота» 

7. 
Наука, 

мистецтвознавство 

Відділ міжнародних 

програм, м. Торунь 

(Республіка Польща) 

Наукове співробітництво 

8. Гуманітарні науки 

Гуманістично-природничий 

університет імені Яна 

Кохановського, м. Кєльце 

(Республіка Польща) 

Міжнародний інтеграційний 

семінар для студентів, 

магістрантів і аспірантів 

«Школа Відкритого 

Розуму» 

9. Журналістика 
Університет Флориди 

(США) 

Круглий стіл у режимі он-

лайн з проблем сучасної 

американської 

журналістики 

10. Українська філологія 
Бендери український ліцей 

(Молдова) 

Методичне забезпечення 

викладання української 

мови 
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11. Філологія 

Вища державна професійна 

школа імені Яна Гродка, 

м. Санок (Республіка 

Польща) 

Спільні наукові 

дослідження «Проблеми 

філології та культури: 

Україна-Польща. Збірник 

наукових праць українських 

та польських вчених»» 

12. Гуманітарні науки 
Жешівський університет 

(Республіка Польща) 

Спільні наукові 

дослідження «Гуманітарні 

студії: Україна-Польща» 

13. Філологія 

Вища державна професійна 

школа імені Яна Гродка, 

м. Санок (Республіка 

Польща); Жешівський 

університет (Республіка 

Польща) 

Спільні наукові 

дослідження «Національно-

культурний аспект вивчення 

україністики і полоністики» 

14. Наукова діяльність 

Центр Східної Європи 

Варшавського університету, 

м. Варшава (Польща) 

Створення спільного 

збірника наукових праць з 

дослідження історії країн 

Центральної і Східної 

Європи в рамках діяльності 

Консорціуму університетів 

України і Варшавського 

університету 

15. Наукова робота 

Академія спеціальної 

педагогіки імені Марії 

Гжегожевської, м. Варшава 

(Польща) 

Створення і діяльність 

Міжнародного центру зі 

спеціальної педагогіки 

16. 

Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я 

людини 

Агентство США з 

міжнародного розвитку 

Проект покращення 

планування сім'ї та 

репродуктивного здоров’я в 

Україні  

17. Освіта, наука 

Інститут педагогіки 

Жешівського університету 

(Польща) 

Переклад, рецензування та 

виданя наукових праць 

українською мовою 

працівників Інституту 

педагогіки Жешівського 

університету 

18. 
Методика викладання 

фізики 

Академічне товариство 

Міхала Балудянського 

(Словаччина) 

Впровадження 

прогресивних методів вищої 

освіти 

19. 
Методика викладання 

фізики 

Калузький державний 

педагогічний університет 

імені К.Е. Ціолковського  

(Росія) 

Встановлення 

співробітництва в галузі 

фізико-математичних наук і 

методик їх викладання між 

університетами на умовах 

взаємних інтересів 

Особливо плідною стала співпраця кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи нашого університету з кафедрою соціальної та 

ресоціалізаційної педагогіки педагогічного факультету Жешівського 

університету, яку очолює професор Марек Палюх. Науковці вдало 

реалізовують спільні наукові проекти («Освіта, виховання, соціальна 
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робота – українсько-польські теоретичні рефлексії», «Соціальні патології у 

виховному середовищі: загрози, профілактика, виховання, освіта, соціальна 

робота – в контексті українсько-польських досліджень», «Актуальні 

проблеми психології особистості і міжособистісних відносин XXI століття в 

контексті українсько-польських досліджень») та працюють над виданням 

польсько-українських збірників. 

Упродовж 2015 року команда науковців університету на чолі з 

доктором педагогічних наук, професором Атаманчуком П.С. 

(В.П. Атаманчук, канд. філол. наук, доцент; О.М. Ніколаєв, канд. пед. наук, 

доцент; О.М. Семерня, канд. пед. наук, доцент; Р.М. Білик, канд. пед. наук, 

доцент) взяли активну участь у всіх етапах національної та Європейсько-

Азіатської першості з наукової аналітики в галузі педагогічних наук і 

вибороли: 

 у І етапі – 1 золоту, 2 срібні та 1 бронзову медалі;  

 у ІІ етапі – 1 срібну та 1 бронзову медалі.  

Науковий керівник проекту з наукової аналітики удостоєний однієї з 

найпрестижніших нагород першості – диплома з відзнакою Всесвітнього 

науково-аналітичного проекту Міжнародної Академії Наук і Вищої Освіти, 

та увійшов до складу національної команди з наукової аналітики. 

Упродовж звітного року на базі університету проведено низку 

міжнародних наукових конференцій, зокрема: 

 ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Корекційна 

освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку» (25-26 березня 

2015 р.). Організатори конференції: Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, Академія спеціальної педагогіки імені Марії 

Гжегожевської. Ця масштабна наукова подія зібрала у нашому місті 

справжній науковий бомонд: 135 учасників із 17 областей України, 

закордонні вчені із республік Польща, Молдова та Білорусь. Серед них: 2 

академіки НАПН України, 10 докторів і 48 кандидатів наук, викладачі, 

аспіранти, директори загальноосвітніх навчальних та реабілітаційних 

закладів, керівники та працівники психолого-медико-педагогічних 

консультацій, педагоги та психологи закладів корекційної та інклюзивної 

освіти, представники громадських організацій.  

 VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин (23 квітня 

2015 р.) Організатори: Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка та Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України; співорганізатори: кафедра соціальної педагогіки Інституту 

педагогіки Жешівського університету (м. Жешів, Республіка Польща), 

Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, Республіка 

Польща), кафедра психології Брестського державного університету імені 

О.С.Пушкіна (м. Брест, Республіка Білорусь), педагогічний факультет 

Католицького університету (м. Ружомберок, Словаччина), Навчальний 
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Комплекс у Копитовій Підкарпатського воєводства (м. Копитова, Республіка 

Польща). 

 VІ Міжнародна конференція «Мова, культура і соціум у 

гуманітарній парадигмі» (24-25 квітня 2015 р.). Організатори: Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут 

мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, Самарський державний 

університет (Росія), Природничо-гуманітарний університет (Польща).  

 VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, 

пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ 

столітті» (14–15 травня 2015 р.). Організатори: Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, Міністерство освіти і науки 

України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки 

імені Г.М. Доброва Національної академії наук України, Утенський вищий 

навчальний заклад (Литва), Балтійська Міжнародна академія (Латвія), 

Інститут історії природознавства та техніки імені С.І. Вавілова (РАН, Росія). 

За результатами конференції видано «Вісник Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. «Економічні науки». 

Іноземну наукову спільноту під час роботи конференції в черговий раз 

презентували учасники з Познанського університету економіки (Польща). 

Загалом у конференції взяли участь 7 зарубіжних учених – з Польщі, Білорусі 

(Інститут соціології НАН Білорусі), Молдови (Камратский державний 

університет, Бєльцкий державний університет імені Алеко Руссо, Державний 

педагогічний університет імені Іона Крянге) та Литви (Утенський 

університет прикладних наук). 

Отже, впродовж 2014/2015 н.р. структурні підрозділи університету 

працювали у напрямі розширення кордонів міжнародної співпраці, 

підвищення її ефективності та зміцнення встановлених зв’язків. Водночас, 

потребують вирішення питання академічної мобільності учасників 

освітнього процесу. У зв’язку із затвердженням Постановою Кабінету 

Міністрів України від 12.08.201 р. № 579 «Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність» ці питання потребують унормування на 

рівні університету.  

Не менш важливими є питання навчання за програмою подвійного 

диплому, наприклад, у Національному педагогічному університеті імені 

М.П.Драгоманова реалізовано програму подвійного диплома з Вищою 

лінгвістичною школою у місті Ченстохові (Республіка Польща); у Києво-

Могилянській академії  з Йенським університетом імені Ф.Шиллера 

(Німеччина) тощо. 

Потребує активізації й участь структурних підрозділів університету в 

грантових програмах. 
 

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ТА РОЗВИТОК 

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

З-поміж основних напрямів діяльності університету чільне місце посідає 

виховна робота зі студентською молоддю. Упродовж звітного року 
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організація виховної роботи здійснювалася відповідно до плану виховної 

роботи на 2014-2015 навчальний рік, планів виховної роботи факультетів. 

Аналіз звітів факультетів щодо проведених виховних заходів засвідчує 

належний рівень її організації. З-поміж проведених заходів варто відзначити:  

 на історичному факультеті: лекції, присвячені 81 роковинам 

Голодомору (жовтень 2014 р.); круглий стіл, присвячений Дню Гідності та 

Свободи (листопад 2014 р.); круглий стіл «До річниці Революції Гідності: 

підсумки та перспективи» (лютий 2015 р.); заходи, присвячені відзначенню 

71 річниці звільнення м.Кам’янця-Подільського від німецько-фашистських 

загарбників (березень 2015 р.) та з нагоди річниці Дня Перемоги (травень 

2015 р.); методичний семінар для студентів ІІ-ІІІ курсів напряму підготовки 

6.030104 Політологія* з теми «Роль правової освіти у формуванні 

особистості студента»; 

 на педагогічному факультеті: акція «Ми і Україна» (13.10.2014 р.); 

мистецька акція «Мости єднання» (03.05.2015 р.), результати якої внесені до 

«Книги рекордів України» (1330 метрів художніх робіт як рекорд з 

найдовшої вуличної арт-галереї); благодійна виставка «Митці за перемогу» 

(18.12.2014 р.); 

 на факультеті української філології та журналістики: проведення 

літературних вечорів, конкурсу вертепів (16.12.2014 р.), виставка писанок та 

вишитих обрядових рушників (квітень 2015 р.); 

 на факультеті іноземної філології: робота театральної студії;  

 на факультеті фізичної культури: проведення «Тижня здоров’я» 

(жовтень 2014 р.), заходи до Всеукраїнського тижня права, історичного 

брейн-рингу “Олімпізм та сучасність”;  

 на економічному факультеті: фотоакція «Лист українському 

солдату», тематичні виховні заходи тощо. 

17 лютого 2015 р. студенти та працівники університету взяли участь у 

відкритті меморіальної дошки випускнику університету, Герою України, 

Герою «Небесної сотні», активному учаснику Євромайдану 

Борднарчуку С.М. 

Упродовж року студенти університету брали активну участь у 

волонтерському русі, працюючи в дитячих будинках, збираючи кошти для 

малозабезпечених і організовуючи допомогу воїнам АТО та переселенцям з 

території військових дій на сході країни. Студенти-волонтери провели 

благодійний концерт «Студент-солдату», виставку-розпродаж «Україна 

починається з мене», флеш-моб «Україна понад усе!», квілінг-конкурс 

«Валентинка для воїна АТО»; на підтримку воїнів АТО проведено 

спортивний захід «Ігри патріотів» тощо. 

Колектив історичного факультету взяв активну участь в акції 

«Бібліотека українського воїна», організованій центральною міською 

бібліотекою м.Кам’янця-Подільського. 

Упродовж звітного року в університеті відбулися зустрічі з відомими 

письменниками, поетами, науковцями та громадськими діячами. Так, у 
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рамках презентації 12-томного видання «Історії української літератури» 

відбулася зустріч студентів та викладачів факультету української філології та 

журналістики з українськими вченими А.Кравченком, Р.Кисельовим, 

О.Сінченком, С.Гальченком, Г.Ногою, Ю.Пелешенком; на історичному 

факультеті  зустріч з письменницею та фахівцем з літератури 

«Розстріляного відродження» Лілією Черен (в рамках презентації 

історичного роману «Марта»); на факультеті іноземної філології – з 

літературознавцем, фахівцем з іспанської літератури, Головою асоціації 

іспаністів України, доктором філологічних наук, професором Олександром 

Пронкевичем. Цікавою була й презентація книги «Облога» доктора 

історичних наук, професора, завідувача кафедри політології і соціології 

В.В.Нечитайла.  

Такі заходи викликають інтерес не лише у студентства, але й у 

науково-педагогічних працівників університету. Цього року ми 

започатковуємо лекторій, присвячений 100-річчю університету, і першу 

лекцію 22 жовтня 2015 р. прочитає Елеонора Соловей, український 

літературний критик, літературознавець, доктор філологічних наук, 

професор, член Національної спілки письменників України, член 

Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу. 

Традиційними заходами з екологічного виховання студентів стали акції 

зі збереження флори і фауни заповідного регіону «Подільські Товтри», 

конкурси екологічної стінгазети, екологічного малюнка на природничому 

факультеті. Студенти університету взяли участь в екологічній акції «Заради 

майбутнього» (прибирання Смотрицького каньйону, території Старого міста, 

каньйону р. Дністер та ін.). 18 жовтня 2014 року студенти природничого 

факультету взяли участь в акції «Велике прибирання міста» під керівництвом 

громадської організації «Чисті схили» та «Товариства Подільських 

природодослідників та природолюбів». 

Активною є діяльність команд КВН університету. У звітному році 

проведено низку чемпіонатів та конкурсів серед команд КВН факультетів, 

гра «Першачок» та брейн-ринг на Кубок ректора, благодійний фестиваль 

«Подаруй дитині посмішку» та ін. 

Отже, виховна робота в університеті є різноплановою. Водночас, 

звертаю увагу відділу навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти на 

необхідність активізації національно-патріотичного виховання студентської 

молоді. Сьогодні, як ніколи, потрібні нові підходи та нові шляхи до 

виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. 

Рекомендуємо відділу навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти: 

 розробити «Заходи щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді у Кам’янець-Подільському 

національному університеті імені Івана Огієнка» та подати їх на обговорення 

та затвердження вченою радою університету; 

 розробити методичні рекомендації з організації виховних заходів, 

спрямованих на національно-патріотичне виховання студентської молоді; 
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 організовувати проведення круглих столів, диспутів, конференцій з 

актуальних питань виховання студентської молоді тощо. 

Окрім того, суспільно-політична ситуація та події, що відбуваються на 

сході України, вимагають від нас організації додаткових заходів щодо 

забезпечення належного рівня безпеки учасників освітнього процесу. Тому 

посиленої уваги потребує проведення роботи з підготовки до дій в умовах 

вчинення терористичного акту, а також у випадку надходження інформації 

про такі дії. Звертаю увагу начальника штабу цивільної оборони, керівників 

структурних підрозділів, кураторів академічних груп на обов’язковість 

планування та проведення цієї роботи.  

Не менш важливою є й активізація роботи органів студентського 

самоврядування. Упродовж звітного року співпраця ректорату з органами 

студентського самоврядування була спрямована на вирішення питання 

навчання та побуту, захисту прав та інтересів студентів. Більш активної 

позиції потребує участь студентів в управлінні університетом, формуванні 

позитивного іміджу університету. 
 

VІІ. СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

З-поміж здобутків університету завжди приємно відзначати спортивні  

досягнення наших студентів. Потужний спортивний потенціал факультету 

фізичної культури й інших факультетів сприяє формуванню позитивного 

іміджу нашого вишу не лише в Україні, але й світі.  

Найголовнішими змаганнями 2014-2015 н.р. для студентів факультету 

фізичної культури стали І Європейські ігри, які проводилися з 12 по 28 

червня 2015 року в м. Баку (Азербайджан). У змаганнях взяли участь 13 

студентів університету (фехтування  Аліна Комащук; спортивна 

гімнастика  Микита Єрмак, Ігор Радівілов, Кристина Санькова; дзюдо  

Георгій Зантарая, Кеджау Ньябалі, Ірина Кіндзерська, Світлана Ярьомка; 

кульова стрільба  Сергій Куліш; пляжний волейбол  Олег Плотницький; 

вільна боротьба  Олексій Мельник, Дмитро Рочняк, Ліля Горішна), які 

вибороли сім нагород. Чемпіонкою І Європейських ігор стала заслужений 

майстер спорту України з фехтування Аліна Комащук, срібні нагороди 

вибороли заслужений майстер спорту України Ігор Радівілов та майстер 

спорту України Микита Єрмак (спортивна гімнастика), бронзовими 

призерами стали заслужені майстри спорту України Світлана Ярьомка, 

Георгій Зантарая та майстер спорту України міжнародного класу Кеджау 

Ньябалі (дзюдо). 

Звітний рік був успішним для багатьох наших спортсменів, зокрема: 

 майстер спорту України Тетяна Шлопко, студентка ІІІ курсу 

історичного факультету, на чемпіонаті світу з пауерліфтингу в м. Орошхаза 

(Угорщина, 2 вересня 2014 р.) виборола срібну медаль, встановивши п’ять 

національних рекордів; 

 майстер спорту України міжнародного класу Сергій Куліш у м. 

Гранада (Іспанія, 8-20 вересня 2014 р.) на чемпіонаті світу з кульової 

стрільби виборов IV місце. Приємно відзначити, що Сергій Куліш виборов 
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ліцензію на Олімпійські ігри 2016 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія); 

 майстер спорту України Владислав Діброва у вересні 2014 року в 

м. Братислава (Словаччина, 6-9 вересня 2014 р.) на Кубку Європи з дзюдо 

виборов срібну нагороду; 

 майстер спорту України Віктор Макуха (студент ІІІ курсу) в 

м. Бухарест (Румунія, 19-21 веренся 2014 р.) став призером на чемпіонаті 

Європи серед молоді з дзюдо; 

 майстер спорту України міжнародного класу Ірина Кіндзерська 

(студентка Vкурсу) у м. Чеджу (Південна Корея, 27-29 листопада 2014 р.) 

стала бронзовою призеркою етапу Гран-прі з дзюдо, а в м. Ташкент 

(Узбекистан) на Гран-прі здобула срібну нагороду; 

 заслужений майстер спорту України Світлана Ярьомка у жовтні 

2014 року в м. Ташкент (Узбекистан) на Гран-прі з дзюдо посіла 1 місце, у 

листопаді 2014 року в м. Абу-Дабі (ОАЕ) на Міжнародному турнірі серії 

Grand Slam виборола бронзову нагороду; у лютому 2015 року на Кубку 

Європи з дзюдо в м. Софія (Болгарія) стала переможцем Кубку; у березні 

2015 року на Гран-прі з дзюдо в Тбілісі (Грузія) виборола срібну нагороду;  

 майстер спорту України Олена Коханенко на чемпіонаті Європи з 

важкої атлетики серед юніорів та молоді до 23-х років у м. Лімасол (Кіпр, 21-

29 листопада 2014  р.) виборола бронзову нагороду; 

 заслужений майстер спорту України Георгій Зантарая у листопаді 

2014 року став переможцем чемпіонату німецької Бундесліги, у березні 2015 

року на Гран-прі з дзюдо в Тбілісі (Грузія) виборов бронзову нагороду;  

 майстер спорту України, студент V курсу факультету фізичної 

культури Роман Романенко став бронзовим призером на чемпіонаті світу з 

кікбоксингу у м. Маріна-ді-Карра (Італія, 27 жовтня - 2 листопада 2014 р.); 

 заслужений майстер спорту України, магістрант факультету 

фізичної культури Вадим Довганюк здобув перемогу на чемпіонаті світу з 

пауерліфтингу в м. Аврора (США, 3-8 листопада 2014 р.); посів 1 місце на 

чемпіонаті світу з жиму лежачи у м. Сундсваль (Швеція), встановивши 

світовий рекорд – 335,5 кг; здобув перемогу на чемпіонаті Європи з 

пауерліфтингу, що проходив у м. Пльзень (Чехія, 5 - 9 серпня 2015  р.), і став 

чемпіоном Європи;  

 заслужений майстер спорту України, магістрантка факультету 

фізичної культури Олена Козлова виборола золоту нагороду на чемпіонаті 

світу з пауерліфтингу в м. Аврора (США, 3-8 листопада 2014 р.), ставши 

п’ятиразовою чемпіонкою світу та встановивши 2 рекорди світу: у 

присіданні (268 кг) та в сумі (670,5 кг); 

 студенти факультету фізичної культури Павло Кондратов та 

Жанна Радюк здобули перемогу на Кубку світу з кікбоксингу WАKО, що 

проходив у м.Сегед (Угорщина) 21-25 травня 2015 р.: Павло Кондратов 

виборов І місце, а Жанна Радюк – ІІІ місце; 

 заслужений майстер спорту України Аліна Комащук у лютому 

2015 року в м. Афіни (Греція) перемогла на етапі Кубку світу; у травні 
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2015 року в м. Пекін (Китай) на етапі Кубку світу посіла 2 місце; у червні 

2015 року в м. Баку (Азербайджан) на І Європейських іграх виборола золоту 

нагороду, а на чемпіонаті Європи в м. Монтре (Швеція) посіла 3 місце; 

 заслужений майстер спорту України Ігор Радівілов на чемпіонаті 

Європи в м. Монпельє (Франція, квітень 2015 р.) виборов срібну нагороду. 

На І Європейських іграх у м. Баку (Азербайджан) заслужений майстер спорту 

України Ігор Радівілов та майстер спорту України Микита Єрмак вибороли 

срібну медаль у командній першості. У рамках літньої Всесвітньої 

Універсіади (липень 2015 р.) у корейському місті Кванджу заслужений 

майстер спорту України Ігор Радівілов виборов дві срібні нагороди й був 

представлений до нагороди Грамотою Верховної Ради України; 

 майстер спорту України Олена Чміль здобула перемогу на 

чемпіонаті України з кульової стрільби, що проходив у м. Львові (2 - 8 липня 

2015 р.), а майстри спорту України міжнародного класу Андрій Бучек та 

Вікторія Сухорукова вибороли на цих змаганнях срібло;  

 майстер спорту України, студентка ІІ курсу факультету фізичної 

культури Оксана Лівач на чемпіонаті світу з вільної боротьби серед юніорів, 

що проходив у м. Сальвадор (Бразилія, 11 - 16 серпня 2015 р.), виборола 

бронзову нагороду; 

 майстер спорту України міжнародного класу Ганна Гончар 

виборола срібні нагороди на чемпіонаті світу з жиму лежачи у м. Сундсваль 

(Швеція) та на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу (м. Пльзень, Чехія, 5 - 9 

серпня 2015  р.). 

Це неповний перелік здобутків наших спортсменів. Приємно відзначити 

роботу факультету фізичної культури щодо пошуку обдарованої молоді. Так, 

цього року студентами факультету фізичної культури стали Ігор Обухов та 

Дмитро Вієцький. Зокрема, Ігор Обухов на чемпіонаті Європи з важкої 

атлетики серед юніорів та кадетів, що проходив у шведському місті 

Ландскруна у серпні 2015 р., здобув золоту нагороду, а Дмитро Вієцький на 

чемпіонаті Європи з пляжного волейболу серед юніорів, що проходив у м. 

Рига (Латвія) 6-9 серпня 2015 р., здобув срібну нагороду. 

Висловлюю вдячність науково-педагогічному персоналу факультету 

фізичної культури за підготовку спортсменів, які примножують славу нашої 

держави перемогами у спортивних змаганнях. 

 

VIII. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА 

УНІВЕРСИТЕТУ 

8.1. Веб-комунікації університету 

Упродовж звітного року ми неодноразово розглядали питання щодо 

інформатизації діяльності університету та забезпечення відповідності 

інформаційного забезпечення Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у 

сфері освіти. 

Важливе значення у забезпеченні освітнього процесу має інформаційно-

комунікаційна інфраструктура університету. Зокрема, для доступу до мережі 
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Інтернет в університеті використовується три широкосмугових 

високошвидкісних канали (УРАН – 100 Мбіт/сек., ТОВ «Мережа Ланет»  

2×100 Мбіт/сек.) та два комутованих канали (ПрАТ «Укртелеком»  5 

Мбіт/сек.).  

Упродовж року проведено роботу з удосконалення та розширення 

комп'ютерної мережі університету. Так, у січні на фізико-математичному 

факультеті розгорнуто бездротову мережу з вільним доступом до Інтернету 

та до загальноуніверситетської мережі за допомогою комплекту 

високопродуктивних Wi-Fi пристроїв.  

З 15.12.2014 р. університет підключено до системи служб «Google App 

для освіти». На основі цих сервісів із січня 2015 року обробка листів для 

університетської електронної пошти перенесена з локального внутрішнього 

сервера на хмарну службу, доступ до якої надано в рамках програми Google 

Apps for Educations на безоплатній основі та без жодних обмежень з боку 

компанії Google. 

Для забезпечення інформаційних потреб приймальної комісії та 

представлення актуальних даних для абітурієнтів на сайті університету 

створено сторінку для вступників http://vstup.kpnu.edu.ua/ та розроблено 

автоматизований калькулятор спеціальностей, який дозволяє за 

сертифікатами ЗНО обрати перелік напрямів підготовки, на які абітурієнт 

може подавати документи на конкурсний відбір. 

Завершено розробку та здійснюється наповнення Освітнього порталу 

офіційного сайту університету.  

Не менш важливим є й проведення робіт з упровадження АСК «ВНЗ», 

що дозволить сформувати єдине інформаційне середовище. За звітний період 

було заповнено на 85% довідників, частину навчальних планів. Також 

проведено курси щодо особливостей роботи з модулем АС «Деканат», а саме 

створення навчальних планів та робота з модулем АС «Приймальна комісія». 

Налаштовано синхронізацію між АСК «ВНЗ» та ЄДЕБО. 

У січні-лютому 2015 року було проведено семінар на тему 

«Особливості роботи із модульним об’єктно-орієнтованим динамічним 

навчальним  середовищем Moodle».  

Важливою умовою виконання Ліцензійних умов надання освітніх 

послуг у сфері вищої освіти є рівень забезпеченість освітнього процесу 

робочими комп’ютерними місцями. Загальна кількість комп’ютерів в 

університеті складає 1114 одиниць, що відповідає нормативним вимогам.  

8.2. Діяльність бібліотеки 

Важливе значення в інформаційному забезпеченні підготовки фахівців в 

університеті має бібліотека, яка упродовж звітного періоду спрямовувала 

свою роботу на комплектування бібліотечного фонду, впровадження 

інноваційних технологій, просвітницьку та науково-методичну роботу.  

Станом на 20.06.2015 р. за єдиним обліком у бібліотеці зареєстровано 

4340 користувачів.  

http://vstup.kpnu.edu.ua/
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Бібліотека університету має значний за обсягом та унікальний за 

складом інформаційний ресурс. Упродовж звітного року фонд бібліотеки 

збільшився на 1915 примірників документів (книг  1654 примірники, 

авторефератів  227, програм  34) і станом на 01.06.2015 року нараховував 

968671 прим. 

Фонд бібліотеки частково поповнюється за рахунок книгообміну з 

іншими бібліотеками. В обмінному фонді бібліотеки є 5620 примірників 

документів. Упродовж 2014-2015 н.р. до бібліотеки надійшла 321 книга, у 

книгозбірні інших закладів передано 73 документи. Книгообмін 

здійснювався з науковими бібліотеками Львівського національного 

університету імені Івана Франка, Чернігівського педуніверситету ім. 

Т. Шевченка, Східноєвропейського національного університету ім. Лесі 

Українки, Прикарпатського національного університету, Ужгородського 

національного університету, Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка, Інституту соціальної та політичної психології 

НАПН України.  

Упродовж навчального року здійснювався моніторинг забезпечення 

навчальних дисциплін необхідними підручниками та навчальними 

посібниками. Частково виконані замовлення економічного факультету – 

закуплено 30 примірників на суму 1564 грн. та фізико-математичного 

факультету – 16 примірників на суму 2640 грн. На черзі замовлення 

педагогічного факультету – 45 примірників на суму 5465 грн. 

Звертаємо увагу завідувачів кафедр на необхідність посилення контролю 

за відповідністю переліку літератури в навчально-методичних комплексах 

наявній літературі у фондах університетської бібліотеки. Так, комісією 

Державної інспекції навчальних закладів України зафіксовано недостатнє 

інформаційне забезпечення навчального процесу на економічному 

факультеті. Тому завданням найближчого часу є розроблення плану закупівлі 

навчальної літератури, необхідної для забезпечення освітнього процесу.  

Не менш важливим є питання забезпеченості читальних залів фаховими 

періодичними виданнями. На 2015 рік передплачено 171 найменування (232 

примірники) періодичних видань на суму 180514,96 грн., але маємо 

невідповідність забезпеченості фаховими періодичними виданнями 

нормативам з окремих напрямів підготовки/спеціальностей (наприклад: 

6.140101 Готельно-ресторанна справа, 6.030302 Реклама і зв’язки з 

громадськістю (у медіа-галузі), спеціальність освітнього ступеня «магістр» 

8.14010301 Туризмознавство (за видами)). Тому питання формування 

переліку фахових періодичних видань для передплати потребують 

виваженого підходу та контролю з боку завідувачів кафедр.  

Потребує активізації й робота щодо формування електронного 

каталогу. Так, за звітний рік до електронного каталогу внесено майже 28 тис. 

бібліографічних записів
17

 і станом на 01.07.2015 р. він нараховує 413587 

                                                           
17

 Завершені роботи з внесення бібліографічних записів на абонементах фізико-математичного, історичного 

факультетів, читального залу №1, читальних залів економічного та педагогічного факультетів. 
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записів. З урахуванням загальної чисельності фонду бібліотеки та темпів 

внесення ця робота триватиме не один рік.  

Упродовж звітного року працівники бібліотеки працювали над: 

 наповненням інституційного репозитарію працями науково-

педагогічних працівників університету. Упродовж навчального року внесено 

887 праць (загальна кількість становить 1161); 

 аналітичним розписом статей періодики та наукових збірників 

спільно з Державною науковою бібліотекою Академії педагогічних наук та 

науковою бібліотекою Хмельницького національного університету; 

 формуванням електронного варіанту зведеного краєзнавчого 

каталогу; 

 створенням зведеного електронного каталогу бібліотек вищих 

навчальних закладів Хмельницької області; 

 наповненням та оновленням Web-сайту бібліотеки та ін. 

Упродовж року проведено значну культурно-просвітницьку та наукову 

роботу, зокрема: 

1) видано:  

 Шевченкіана Хмельниччини : бібліографічний покажчик. До 200-річчя 

від дня народження Т. Г. Шевченка / Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека ; [уклад.: Т. М. Опря, 

В. М. Пархоменко, Н. О. Козак, Н. Д. Крючкова, Г. В. Гайшук ; редкол.: 

С. А. Копилов (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.)].  Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014.  87 

с. – (Серія : Хмельниччина краєзнавча ; вип. 1 (3)). 

 Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [редкол.: 

С.А. Копилов (голова), В.С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-

Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2015. – 396 с. – (Серія: Бібліотеко-

знавство. Книгознавство; вип. 4); 

2) проведено 38 масових заходів, 142 книжкові і 26 віртуальних 

виставок, 31 бібліографічний огляд літератури, 10 інформаційних годин на 

актуальні теми тощо. 

У бібліотеці є й проблеми, які потребують розв’язання, зокрема 

розширення площ для розміщення фондів центрального абонементу, 

абонементу фізико-математичного факультету, читального залу №1, 

інформаційно-бібліографічного відділу, бібліотеки рідкісних видань, ремонту 

читального залу №1. Пріоритетними завданнями є забезпечення студентів 

підручниками, навчальними посібниками, забезпечення читальних залів 

фаховими періодичними виданнями відповідно до Ліцензійних умов надання 

освітніх послуг у сфері вищої освіти.  

 

8.3. Видавнича діяльність 

Одним із шляхів книгозабезпечення навчального процесу є власна 

видавнича діяльність. Упродовж  2014-2015 навчального року редакційно-
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видавничий відділ видав 23 (у 2013-2014 н.р.  25) збірники наукових праць, 

15 (у 2013-2014 н.р.  9) посібників, 15 (у 2013-2014 н.р.  8) авторефератів 

дисертацій, 10 (у 2013-2014 н.р.  7) інших типів видань. Загальний обсяг 

виданих праць  695,4 (у 2013-2014 н.р.  611,7) обл.-вид. арк. Для 

розміщення фахових збірників наукових праць університету на сайті 

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського підготовлено 6 (у 

2013-2014 н.р.  11) електронних версій. Також підготовлено й випущено 2 (у 

2013-2014 н.р.  1) електронні посібники на CDдиску накладом 30 

примірників. 

Зрозуміло, що це незначні обсяги видавничої діяльності, причина  

недостатність фінансування. Окрім того, існують проблеми, що потребують 

розв’язання, зокрема придбання принтера для друку на оптичних носіях, 

оскільки для випуску електронних посібників необхідно проводити друк на 

компакт-дисках і вкладках для коробок CD. 
 

IX. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Щодо фінансово-економічного стану університету, то упродовж 

звітного періоду забезпечувалася його ефективність та стійкість. Річний 

кошторис доходів і видатків складався в установленому порядку подавався 

на затвердження до Міністерства освіти і науки України. 

У 2014-2015 н.р. бюджет університету складався із загального та 

спеціального фондів та спрямовувався на виконання 2-х бюджетних програм:  

 2201160 «Підготовка кадрів ВНЗ III-IV р.а. та забезпечення баз їх 

практики»; 

 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки».  

Надходження загального фонду кошторису на виконання програми 

«Підготовка кадрів ВНЗ III-IV р.а. та забезпечення баз їх практики» у 2014-

2015 навчальному році були спрямовані на:  

 виплату заробітної плати з нарахуваннями – 32723,6 тис. грн.; 

 оплату комунальних послуг – 2667,8 тис. грн.; 

 виплату стипендій студентам, аспірантам, докторантам – 20503,0 тис. 

грн.; 

 харчування студентів-сиріт – 613,8 тис. грн.; 

 придбання предметів, матеріалів, інвентарю для навчальних та 

господарських цілей, на поповнення гардеробу студентів-сиріт – 1016,0 тис. 

грн.; 

 на виплату адресної матеріальної допомоги студентам-випускникам 

педагогічного профілю – 752,8 тис. грн.; 

 оплату послуг сторонніх організацій – 114,4 тис. грн.  

Незабезпечені статті загального фонду фінансувалися за рахунок 

коштів спеціального фонду.  

У 2014-2015 н.р. обсяг власних надходжень склав 19936,57 тис. грн., 

зокрема: 
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 11364,67 тис. грн. надійшло від плати за навчання студентів денної 

та заочної форм навчання; 

 1933,67 тис. грн. – від плати за навчання (2-га вища освіта); 

 336,8 тис. грн. – у вигляді плати за підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників і керівників закладів освіти та підготовчих курсів; 

 3071,3 тис. грн. – плата за навчання студентів військової кафедри; 

 3018,42 тис. грн. – плата за проживання в гуртожитках студентів, 

працівників та сторонніх осіб; 

 35,0 тис. грн. – від оренди майна; 

 176,71 тис. грн. – надходження у вигляді плати за виготовлення 

документів про вищу освіту, студентських квитків та ін.   

У 2014-2015 н.р. обсяг надходжень до спеціального фонду порівняно з 

2013-2014 н.р. збільшився на 2778,97 тис. грн., або 16,2 %. Збільшення 

обсягу надходжень відбулося майже за усіма його видами, зокрема: 

 від плати за навчання студентів денної та заочної форм навчання на 

1848,77 тис. грн., або на 19,4 %; студентів другої вищої освіти на 379,07 тис. 

грн. або на 24,4 %; студентів кафедри військової підготовки на 96,6 тис. грн. 

або на 3,2 %; 

 від плати за проживання в гуртожитках університету на 817,62 тис. 

грн. або на 37,2 %; 

 від оренди майна на 13,1 тис. грн. або на 59,8 %. 

Кошти спеціального фонду в поточному періоді були спрямовані на: 

 виплату заробітної плати з нарахуваннями – 16396,0 тис. грн.; 

 оплату комунальних послуг – 3354,8 тис. грн.; 

 придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 413,71 

тис. грн.; 

 оплату послуг (крім комунальних) – 313,3 тис. грн.; 

 оплату відряджень – 115,8 тис. грн.; 

 оплату податків, зборів – 436,8 тис. грн.; 

 придбання предметів довгострокового користування – 25,0 тис. грн. 

та ін.  

У 2014-2015 н.р. середньорічна кількість ставок, затверджена штатним 

розписом, складала 964,2 шт. одиниць, зокрема за рахунок коштів загального 

фонду утримувалося 636,6 шт. одиниць, за рахунок коштів спеціального 

фонду – 327,6 шт. одиниць. Фактична середньорічна чисельність складала 

930,6 шт. одиниць, зокрема 626,2 шт. одиниць із загального фонду та 304,4 

шт. одиниць – зі спеціального фонду. 

Університет своєчасно проводить виплату заробітної плати 

працівникам, стипендії студентам та розраховується за спожиті комунальні 

послуги.  

Керуючись 48 статтею (п.1, 2) Бюджетного кодексу України, 

університет бере зобов’язання та здійснює відповідні видатки за загальним 

фондом бюджету лише в межах бюджетних асигнувань, а за спеціальним 
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фондом бюджету – винятково в межах відповідних фактичних надходжень до 

спеціального фонду бюджету, що дає можливість уникнути як кредиторської, 

так і дебіторської заборгованості.  

Кредиторської заборгованості за розрахунками із постачальниками та 

іншими суб’єктами університет не має.  

Заборгованості з виплати заробітної плати, стипендії, оплати 

комунальних послуг за загальним та спеціальним фондах немає. 

Перерахування платежів до бюджету, пенсійного фонду та фондів 

соціального страхування проводяться своєчасно відповідно до вимог 

законодавства.  

Для контролю за наявністю та ефективним використанням майна, 

достовірністю відображення його у бухгалтерському обліку щорічно 

проводиться інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, 

матеріальних цінностей, грошових коштів і документів.  

Для покращення соціально-побутових умов навчання та проживання 

студентів у гуртожитках університет здає в оренду частину приміщень 

навчальних корпусів та гуртожитків. Передача нерухомого майна 

університету проводиться відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. за № 2270-XII. Станом 

на 01 серпня 2015 року університет уклав 18 договорів оренди нерухомого 

майна, загальна площа яких складає 280,0 м
2
.  

Ректор університету забезпечив своєчасність відшкодування 

комунальних послуг та надходження орендної плати, про що свідчить сума 

поточної заборгованості з орендних платежів, яка станом на 01.08.2015 р. 

складає 0,3 тис. грн. 

Упродовж року університет своєчасно подавав до МОН України, 

органів державного казначейства, статистики та інших державних органів, 

яким законодавством України надане право контролю за відповідними 

напрямами його діяльності, необхідну бухгалтерську та статистичну 

звітність. 

Окрім того, упродовж звітного року проведено 8 тендерних процедур 

закупівель (тепло-, водо-, електропостачання, пластикові вікна, послуги щодо 

друкування дипломів тощо) на загальну суму 10 млн. 402 тис. грн. 

Загалом ринкові процеси, кризові явища та складна економічна 

ситуація в країні змушують ректорат постійно шукати шляхи забезпечення 

стійкого фінансово-економічного становища університету, зокрема: 

забезпечувати повноту надходження коштів до спеціального фонду та 

ефективне їх використання, не допускати випадків виникнення чи зростання 

дебіторської або кредиторської заборгованості, вишукувати додаткові, не 

заборонені законодавством джерела надходжень коштів до спеціального 

фонду, здійснювати низку заходів з удосконалення управління 

університетом, оптимізовуючи структуру підрозділів та витрати на їх 

утримання, впроваджувати заходи з енергозбереження для зменшення 

видатків на оплату комунальних послуг.  
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X. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Упродовж звітного періоду здійснено комплекс заходів зі збереження та 

утримання в належному стані матеріально-технічної бази університету, 

створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, зокрема:  

– проведено перевірку заземлювальних пристроїв, ізоляцію кабелів, 

проводів, освітлювальної електричної мережі приміщень університету на 

суму 9,6 тис. грн.; 

– закуплено медикаменти на суму 6 тис. грн.; 

– для забезпечення енергоефективності замінено 190 віконних блоків 

на енергозберігаючі пластикові на суму 743 тис. грн.; 

– переобладнано та удосконалено системи опалення в навчальних 

корпусах № 4, № 5, № 9 та стадіоні;  

– проведено технічне обслуговування вогнегасників університету та 

пожежних кранів на суму 12600 грн.; 

– закуплено протипожежний інвентар на суму 4 тис. грн.; 

– придбано сантехнічне обладнання на суму 80 тис. грн., господарські 

товари на суму 366 тис. грн. та вироби з металу на суму 32 тис. грн.; 

– придбано текстиль (матраци, комплекти білизни) на суму 100 тис. 

грн.; 

– закуплено комп’ютерну техніку на суму 480 тис. грн. (комп’ютери, 

сервер, комутатор) та програмне забезпечення на суму 50 тис. грн., 

– придбано канцелярські товари на суму 64,5 тис. грн., спортивний 

інвентар на суму 131 тис. грн., товар для навчальних цілей на суму 87,6 тис. 

грн., 

– закуплено бензин на суму 198,6 тис. грн. та автозапчастини на суму 

27 тис. грн. 

Окрім того, здійснено поточні ремонти в навчальних корпусах та 

гуртожитках університету, зокрема, у навчальному корпусі № 2 

відремонтовано повністю тильну та бокові стіни (на суму 320 тис. грн.), у 

навчальному корпусі №9  лабораторію готельно-ресторанної справи (на 

суму 40 тис. грн.), у гуртожитках № 1, № 2, № 5, № 6 каналізаційну систему 

(на суму 61 тис. грн.).  

Водночас існують проблеми, які потребують розв’язання, зокрема, 

розроблення проектної документації та встановлення індивідуальної котельні 

в навчальному корпусі №1, продовження реконструкції навчального корпусу 

№7, передача з балансу університету аварійного приміщення за адресою: пл. 

Польський ринок, 14, 16 тощо. 

Не менш важлими є: 

 переобладнати системи опалення в навчальних корпусах № 1-2; 

 здійснити максимальний перехід на енергозберігаючі технології; 

 завершити обладнання серверної та здійснити модернізацію 

загальноуніверситетської мережі Інтернет; 

 відремонтувати та обладнати душові кімнати в гуртожитках 

університету тощо. 
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XI. ТРУДОВА ТА ВИКОНАВСЬКА ДИСЦИПЛІНА. ПРОТИДІЯ 

ПРОЯВАМ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОВЖИВАНЬ  

Важливою умовою ефективної діяльності університету є належна 

трудова та виконавська дисципліна працівників університету, яка 

регламентується Правилами внутрішнього розпорядку Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка та умовами 

контракту з науково-педагогічними працівниками. 

Упродовж 2014-2015 навчального року питання стану трудової та 

виконавської дисципліни працівників університету повсякчас 

контролювалося ректоратом. На жаль, виявлено низку порушень, а саме: 

недотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері освіти,  

відсутність навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін або 

його невідповідність нормативним вимогам, необ’єктивність оцінювання 

знань студентів, порушення норм педагогічної етики тощо. 

Так, у зв’язку зі скаргою студентів 31-дп групи напряму підготовки 

6.010101 Дошкільна освіта від 05.01.2015 р. (щодо порушення норм 

педагогічної етики та необ’єктивного оцінювання знань студентів доцентом 

кафедри мовознавчих дисциплін Горох Г.В.) розпорядженням ректора 

університету від 05.01.2015 р. та від 06.01.2015 р. створено комісії для 

перевірки навчальної документації, навчально-методичного забезпечення та 

об’єктивності оцінювання знань студентів з дисциплін, викладання яких у І 

семестрі 2014-2015 навчального року на педагогічному факультеті 

забезпечувала доцент кафедри мовознавчих дисциплін, кандидат 

філологічних наук, доцент Горох Г.В. Результат  припинена дія контракту з 

доцентом кафедри мовознавчих дисциплін Горох Г.В. 

У звітному році виявлено факти самовільного коригування розкладу 

навчальних занять викладачем кафедри англійської мови Фрасинюк Н.І. та 

викладачем кафедри німецької мови Микуляк М.І. (непроведення 

навчального заняття з дисципліни «Практичний курс іноземної мови» в 

31 уін групі факультету української філології та журналістики 03.12.2014 р.); 

відсутність на робочому місці окремих лаборантів (зокрема старшого 

лаборанта кафедри історії української літератури та компаративістики 

Збираник Г.В.). 

Такі приклади непоодинокі, тому звертаю увагу керівників 

структурних підрозділів, науково-педагогічних та інших працівників 

університету на неприпустимість порушення Правил внутрішнього 

розпорядку та умов контракту. В протилежному випадку адміністрація 

університету буде розглядати питання щодо припинення дії контракту з 

конкретним працівником. 

Звертаю увагу й на необхідність посилення виконавської дисципліни, 

наприклад: 

 порушення робочими групами на чолі з деканами факультетів 

термінів розробки навчальних планів підготовки фахівців унеможливило їх 

належну експертизу, у результаті було виявлено низку помилок і, окрім того, 
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порушення термінів ускладнило планування навчального навантаження та 

розроблення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін; 
 невідповідальне ставлення та несвоєчасне подання звітності про 

проведену роботу відділом навчально-виховної роботи та гуманітарної освіти 

ускладнювало роботу над звітом про роботу колективу у  2014-2015 

навчальному році тощо. 

Звертаю увагу керівників структурних підрозділів, кожного працівника 

університету на обов’язковість виконання наказів і розпоряджень ректора. 

Трудова та виконавська дисципліна є необхідною умовою належної 

організації освітнього процесу в університеті. 

Актуальною залишається проблема протидії корупційним 

правопорушенням, отримання неправомірної вигоди. За результатами 

анонімного анкетування студентів (в анкетуванні взяло участь 128 студентів 

денної форми навчання), проведеного комісією Державної інспекції 

навчальних закладів України, 76,3% респондентів зазначили, що в 

університеті відсутні прояви неправомірної вигоди. Разом з тим, 23,7% 

опитаних студентів знають про існування оплати різних форм контролю. 

Зокрема студенти вказали на те, що така оплата, як правило, відбувається 

переважно під час заліково-екзаменаційної сесії (30 осіб /28% студентів). 

Звертаю увагу керівників структурних підрозділів і, зокрема, кожного 

науково-педагогічного працівника: у разі виявлення фактів зловживання та 

отримання неправомірної вигоди ректорат ініціюватиме їх перевірку 

відповідними органами. У звітному році ми звернулися до прокуратури 

м.Кам’янця-Подільського про проведення перевірки та розгляду звернення 

студентів 31-ур групи факультету української філології та журналістики 

щодо фактів отримання неправомірної вигоди.  

Акцентую увагу усього колективу університету: пріоритетне завдання 

університету  забезпечення якості підготовки фахівців. Ректорат 

спрямовуватиме всі зусилля на подолання цього соціального зла й 

утвердження позитивного іміджу університету. Ми маємо дбати про свою 

конкурентоздатність, а отже, і про репутацію. 
 

XІІ. ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ. СОЦІАЛЬНИЙ 

ЗАХИСТ, ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК ПРАЦІВНИКІВ ТА 

ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В УНІВЕРСИТЕТІ 

Упродовж звітного періоду соціально-економічні, виробничі й трудові 

відносини в університеті регулювалися Колективним договором між 

адміністрацією та профспілковим комітетом працівників університету. 

Адміністрація університету вживала заходів із забезпечення стабільної та 

ефективної діяльності університету в межах фактичних обсягів фінансування 

та раціонального використання коштів загального та спеціального фонду 

державного бюджету для підвищення результативності роботи вишу, 

поліпшення умов праці та відпочинку працівників. 

За погодженням з профспілковим комітетом працівників університету 

затверджено кошторис надходжень та видатків університету на 2015 рік, 
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навчальне навантаження науково-педагогічних працівників на 2014-2015 

навчальний рік, графіки відпусток працівників університету тощо.  

Упродовж звітного періоду забезпечувалися здорові та безпечні умови 

праці працівників та студентів університету. Зокрема, згідно з 

розпорядженням «Про проведення профілактичного флюорографічного 

обстеження» від 27.03.2015 р. проведено профілактичне флюорографічне 

обстеження працівників та студентів університету, згідно з розпорядженням 

«Про медогляд жінок» від 03.10.2014 р.  медичний огляд жінок тощо. 

Упродовж звітного періоду адміністрація університету спільно з 

профспілковим комітетом студентів, аспірантів та докторантів забезпечувала 

виконання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти в 

частині, що стосується забезпеченості студентів гуртожитком. За 

нормативної вимоги 70% університет стовідсотково забезпечує потребу 

студентів у гуртожитку.  

Поза увагою не залишалися й питання соціального захисту студентів-

сиріт, студентів, позбавлених батьківського піклування, студентів-інвалідів, 

студентів із малозабезпечених сімей. Попри фінансові труднощі в повному 

обсязі фінансувалися заходи щодо їх соціального захисту. Так, на соціальний 

захист 38 (станом на 01.06.2015 р.) студентів-сиріт у 2014-2015 н. р. 

витрачено 627,8 тис. грн. 

Упродовж звітного року за ініціативи та фінансової підтримки профкому 

студентів, аспірантів та докторантів здійснено 23 туристично-екскурсійні 

поїздки по визначних місцях України (м.Чернівці, Коломия, Карпати), 20 

студентів (з них 4 сироти, 1 напівсирота, 2 з малозабезпечених сімей, 1 з 

багатодітної сім’ї, студенти-активісти та відмінники навчання) на літніх 

канікулах відпочивали на Шацьких озерах. 

Адміністрація університету спільно з профспілковим комітетом  

працівників університету та профспілковим комітетом студентів, аспірантів 

та докторантів й надалі дбатиме про соціальний захист як співробітників, так 

і студентів університету. 
 

ВИСНОВКИ 

Отже, упродовж 2014-2015 навчального року колектив університету 

працював над виконанням завдань, визначених законодавством України в 

галузі освіти, Статутом університету. Аналіз діяльності університету загалом 

засвідчує його розвиток, здатність реагувати на виклики сьогодення. 

Відзначу діяльність вченої ради університету, яка впродовж навчального 

року обговорювала та колегіально ухвалювала важливі рішення з актуальних 

питань діяльності вишу, насамперед питання імплементації Закону України 

«Про вищу освіту».  

Висловлюю вдячність усім працівникам університету за наполегливу та 

злагоджену працю в нелегкий для нашої держави час.    

Шановні колеги! Ми розпочинаємо новий навчальний рік з усталеними 

традиціями та потужним потенціалом. Водночас, ми маємо спрямувати свої 

зусилля на вирішення важливих завдань: 
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 дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері 

освіти; 

 удосконалення нормативної бази освітнього процесу, насамперед 

освітньо-професійних програм, навчальних планів, робочих навчальних 

планів; 

 забезпечення якості підготовки фахівців та конкуренто-

спроможності на ринку освітніх послуг; 

 поступовий перехід на двоступеневу систему підготовки 

«бакалавр»  «магістр»; 

 оптимізацію структури університету; 

 активізацію та пошук нових форм і методів профорієнтаційної 

роботи, забезпечення належної підготовки до вступної кампанії 2016 року; 

 формування системи запобігання корупційним правопорушенням  

тощо.  

Впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо забезпечити 

виконання всіх запланованих заходів.  

Дякую за увагу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


