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Прагнення до європейської інтеграції суттєво впливає на всі сфери 

життєдіяльності Української держави, зокрема й на вищу освіту. Наразі Україна 

чітко окреслила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, 

активно здійснює модернізацію освітньої системи у контексті вимог Болонських 

угод. Завданням Хмельницького національного університету (далі – Університету) 

на найближчу перспективу залишається реалізація вимог Стандартів та 

рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 

(ESG, 2015). Саме на це спрямована моя діяльність на посаді ректора 

Університету. 

У 2017 році, як і в попередні роки, у своїй роботі ми керувалися чинним 

законодавством. Серед основних законодавчих та нормативних документів – 

Конституція України, Закони України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» 

(2014), «Про наукову та науково-технічну діяльність», накази і розпорядження 

Міністерства освіти і науки України, органів місцевої влади, а також нормативні 

та установчі документи університету – Стратегія розвитку Хмельницького 

національного університету на 2016-2020 роки, Статут університету, Колективний 

договір, зауваження і пропозиції членів трудового колективу та студентства з 

різних напрямів та проблем освітньої діяльності. При цьому ректорська діяльність 

регламентувалася умовами контракту з Міністерством освіти і науки України 

(далі – МОН України). 

Звіт про результати моєї роботи представлено у розрізі конкретних 

зобов’язань за кожним із пунктів шостого розділу контракту з МОН України. 

 

1. Підготовка фахівців із вищою освітою за відповідними програмами 

на відповідних рівнях вищої освіти згідно зі стандартами вищої освіти 

Станом на 01.10.2017 р. контингент студентів Університету був таким: за 

денною формою навчалося 5112 осіб, з яких 55,2% – за кошти державного 

бюджету України, за заочною та дистанційною формами – 2167 осіб, з них 13,0 % 

– за кошти державного бюджету.  
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У структурі ступеневої підготовки фахівців кількість ліцензованих 

спеціальностей становила: рівень бакалаврський – 48, рівень магістерський – 31; 

рівень доктора філософії – 15. 

У звітний період в Університеті продовжувалася робота з удосконалення 

змісту вищої освіти та організації освітнього процесу, приведення навчально-

організаційної документації у відповідність до вимог Законів України «Про 

освіту» та «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів Кабінету 

Міністрів і МОН України. Так, на виконання наказу МОН України від 06.11.2015 

№ 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти», листа МОН України від 28.04.2017 № 1/9-239, в 

Університеті продовжено роботу з підготовки фахівців різних освітніх рівнів за 

освітніми програмами. У звітний період їх кількість склала 147, що на 18 програм 

більше, ніж у 2016 році (Таблиця 1).  

 

Таблиця 1 – Кількість освітніх програм, що реалізувалися в Університеті у 2016-2017 рр. 

Вид програми 2016р. 2017р. 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 63 73 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра 52 58 

Освітньо-наукова програма підготовки магістра - 1 

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії 14 15 

Разом: 129 147 

 

Зокрема, сьогодні в Університеті здійснюється підготовка фахівців за 73-

ма освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів; 59-ма  освітніми 

програмами підготовки магістрів (у т.ч. – одна освітньо-наукова); та за 15-ма 

освітньо-науковими програмами підготовки докторів філософії. На всі заявлені 

освітні програми у 2017 році було здійснено набір студентів на навчання в 

Університеті. 

Процес розроблення освітніх програм випусковими кафедрами, робота 

проектних груп перебуває під постійним моїм контролем. На основі освітніх 
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програм сформовано навчальні та робочі навчальні плани на 2017-2018 н.р. У 

2017 році в Університеті затверджено єдині форми освітніх програм, робочих 

навчальних програм дисциплін та їх описів. На виконання Постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 2016 року № 281 «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

вищих навчальних закладах», в Університеті продовжено набір здобувачів вищої 

освіти на освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії за 15-

ма спеціальностями (у минулому звітному періоді було здійснено набір за 14-ма 

спеціальностями). 

Університет брав активну участь у громадському обговоренні проектів 

стандартів вищої освіти і практично щодо усіх стандартів на адресу Науково-

методичної ради МОН України було надіслано пропозиції. 

 

2. Організація навчального процесу відповідно до нормативних вимог 

стандартів вищої освіти 
 

Для виконання зобов’язань за цим пунктом контракту здійснено комплекс 

таких заходів: 

2.1. З метою оптимізації та вдосконалення системи управління в 

Університеті було проведено реорганізацію його структури, зокрема було 

змінено назви низки випускових кафедр та приведено у відповідність до назв 

спеціальностей, за якими вони здійснюють підготовки кадрів, а також створено 

окремі підрозділи відповідно до наказів: від 23.06.2017 №  96, «Про зміни у 

структурі університету», від 01.03.2017 № 26, від 31.03.2017 №45, від 31.05.2017 

№78, від 07.12.2017 № 178 «Про перейменування кафедр».  Як результат, на 

кінець 2017 року підготовка фахівців провадилася на шести факультетах і 

забезпечувалася 43-ма кафедрами.  

2.2. Відповідно до розділу 5 Закону України «Про вищу освіту» та статті 

41 Закону України «Про освіту», в Університеті здійснюється розбудова системи 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. 
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Відповідно до місії Університету, основною стратегічною метою системи 

внутрішнього забезпечення якості є гарантування високої якості освітніх програм 

і їх відповідності вітчизняним стандартам вищої освіти, міжнародним стандартам 

та рекомендаціям ESG, спрямованим на підготовку фахівців із затребуваними 

ключовими та професійними компетентностями, з урахуванням різноманітних 

освітніх потреб здобувачів вищої освіти. 

Впроваджена в Університеті система внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (далі – система внутрішнього 

забезпечення якості) містить дві підсистеми: контролю якості вищої освіти та 

якості освітньої діяльності. 

У забезпеченні якості освіти в Університеті беруть участь: здобувачі вищої 

освіти; співробітники кафедр; факультети; Вчена та Наглядова ради Університету. 

Відповідно до наказу ректора від 22.12.2017 №191, на першому рівні 

системи внутрішнього забезпечення якості фокус-групи здійснюють опитування 

здобувачів вищої освіти щодо якості проведення навчального процесу. 

На другому рівні – здійснюється координація роботи дорадчо-

консультативними органами – комітетами випускових кафедр; на третьому – 

Комісіями факультетів; на четвертому – постійною комісією Вченої ради 

університету та відділом забезпечення якості вищої освіти; на п’ятому – 

Наглядовою радою Університету. 

2.3. Проведена кропітка робота, спрямована на удосконалення змісту та 

якості освіти на рівні освітніх програм, навчальних планів підготовки фахівців 

усіх освітніх рівнів та спеціальностей, а також на рівні програм освітніх 

компонентів, представлених у згаданих планах.  

Згідно з наказом ректора від 06.02.2017 №12, розроблено навчальні та 

робочі навчальні плани на 2017-2018 н.р. У цілому в Університеті було 

розроблено понад 30 нових навчальних планів за освітніми рівнями бакалавра та 

магістра денної, заочної і дистанційної форм навчання. 

2.4. У звітний період удосконалювалася і наповнювалася новим 

змістом підсистема інформаційної системи Університету «Модульне об’єктно-
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орієнтоване динамічне навчальне середовище» (MOODLE), що містить 

навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, які викладаються 

студентам, і забезпечує ефективну їх самостійну роботу студентів. На сьогодні 

розроблено понад 2500 навчально-методичних комплексів.  

Інформаційна система «Модульне середовище для навчання» переведена 

на нову, більш продуктивну, платформу з більш потужними ресурсами 

(швидкодія процесора, обсяг оперативної пам’яті тощо). Програмне забезпечення 

МСН регулярно оновлюється до останньої актуальної версії. Постійно 

розробляються і впроваджуються нові форми інтерактивного дистанційного 

проведення занять, які виявилися ефективними в організації самостійної роботи 

студентів. 

Для дисциплін, що викладаються на усіх кафедрах, запроваджено 

«Електронний журнал обліку роботи викладача». Ця новація забезпечує 

прозорість процедури оцінювання результатів навчання студентів і доступ до 

поточної інформації про оцінки не тільки викладачам і студентам, але й керівному 

складу факультетів, Університету, батькам студентів. При цьому генерування 

заліково-екзаменаційних відомостей результатів підсумкового контролю 

навчальних досягнень студентів відбувається в автоматизованому режимі. 

2.5. В Університеті функціонує ефективна система виявлення 

академічного плагіату. Застосування системи Anti-Plagiarism дозволяє: 

здійснювати перевірку дипломних проектів і робіт студентів, дисертаційних робіт 

здобувачів наукових ступенів, наукових та методичних праць викладачів, 

програмного коду, написаного різними мовами програмування (C, C++, C#, Java 

тощо).  

Система Anti-Plagiarism є мультиплатформеною і може бути використана в 

різних операційних системах (Windows, Linux, Solaris, Unix тощо). Програмне 

забезпечення системи розроблено з використанням мови Java і клієнт-серверних 

технологій. У системі Anti-Plagiarism можна здійснювати перевірку текстів будь-

якою мовою та, залежно від побажань користувачів, встановлювати граничний 

рівень плагіату та помилок. 



 

10 

Практичне застосування системи довело її ефективність, зокрема на етапі 

дипломного проектування: за перші роки використання програми було виявлено 

20-30 відсотків плагіату, наразі це лише поодинокі випадки. Сьогодні нашим 

програмним продуктом користуються 15 університетів України і ми сумісно 

працюємо над розширенням бази наукових праць, дипломних проектів тощо, що 

використовується для перевірки на плагіат. 

Використання власної системи запобігання академічному плагіату 

дозволяє Університету забезпечити виконання вимог статті 42 «Академічна 

доброчесність» Закону України «Про освіту» (2017) та підготуватися до участі у 

проекті МОН України щодо запровадження Національного репозитарію 

академічних текстів, який буде формуватися впродовж 2018-2019 років 

(відповідно до Нової редакції пріоритетів Міністерства освіти і науки України до 

проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року).  

Із системою Anti-Plagiarism та її програмним забезпеченням можна 

ознайомитися на сайті Університету за адресою http://ap.khnu.km.ua. 

2.6. В Університеті здійснюється підготовка фахівців за дистанційною 

формою навчання. Навчальний процес провадиться на базі навчального центру 

заочно-дистанційної освіти, який створено у звітний період у результаті 

реорганізації факультету заочно-дистанційного навчання. Загалом за 

дистанційною формою в Університеті навчається близько 900 осіб. 

Центр провів підготовчу роботу щодо програмного і організаційного 

забезпечення переходу на основні принципи накопичувальної системи 

підсумкового семестрового оцінювання знань студентів. На сьогодні затверджено 

основні документи, інструкції для викладачів і студентів, рекомендовано вагові 

коефіцієнти, а також проведено основні зміни у програмному забезпеченні 

інформаційної системи дистанційного навчання.  

Розроблено і впроваджено у навчальний процес підсистему 

«Індивідуальний навчальний план студента» та багаторівневі дистанційні курси, 

що створюються двома мовами (англійською і українською). 

http://ap.khnu.km.ua/
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Реалізація принципу індивідуального навчання та розробка для студентів 

індивідуальних траєкторій навчання дозволили залучити до навчання за 

дистанційними технологіями понад 30 студентів з багатьох країн Європи та світу 

(Польща, Іспанія, Португалія, Чехія, Австрія, Чилі, США, Канада, ОАР тощо). 

2.7. На рисунку 1 проілюстровано підсумки навчальних досягнень 

студентів денної форми навчання у літній екзаменаційній сесії в загальному по 

університету за 2012-2017 роки.  

 

Рис. 1 –  Підсумки навчальних досягнень за 2012-2017 роки 

Результати останньої літньої екзаменаційної сесії представлено на рисунку 

2, який ілюструє абсолютну успішність студентів денної форми навчання.  

 

Рис. 2 – Діаграма абсолютної успішності за ІІ семестр 2016-2017 н.р. 
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Показники якості навчальних досягнень студентів у літню екзаменаційну 

сесію 2016-2017 н.р. представлено у розрізі факультетів на рисунку 3. 

 

Рис. 3 – Діаграма якості навчальних досягнень за ІІ семестр 2016-2017 н.р. 

 

Показники успішності студентів заочної форми навчання представлено на 

рисунках 4 та 5.  

 

Рис. 4 – Діаграма абсолютної успішності за ІІ семестр 2016-2017 н.р. 
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Рис. 5 – Діаграма якості навчальних досягнень за ІІ семестр 2016-2017 н.р. 

 

Підсумки атестації здобувачів вищої освіти такі: у 2017 році випуск 

бакалаврів за всіма формами навчання склав 1449 осіб, у т.ч. 1008 за денною, 

441 за заочною та дистанційною формами навчання. За денною формою навчання 

абсолютна успішність склала 98,9%, а якість – 74,6 %.  

2016-2017 навчальний рік став останнім роком підготовки фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, який завершився захистом 

дипломних проектів або здачею атестаційного екзамену. Результати захисту 

дипломних проектів наведено на рисунку 6.  

У минулому році відбувся також захист дипломних робіт випускниками за 

освітнім рівнем магістра. Кількість випускників-магістрів становила 469 осіб, у 

т.ч. 339 – денної форми навчання, 77 – заочної та 53 – дистанційної, з них 98,2% 

успішно захистили дипломні проекти, 385 осіб, або 82,1%, захистили їх з 

оцінками «відмінно» та «добре». 
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Рис. 6 – Результати захисту дипломних проектів за ОКР «спеціаліст» у 2017 році 

 

2.8. В Університеті: 

 поступово утверджується принцип системної організації навчальної 

роботи і контролю за нею на всіх її організаційних рівнях; 

 створено нормативну базу організації  навчального процесу, контролю за 

ним, що сприяє підвищенню якості навчального процесу; 

 запроваджено у навчальний процес інноваційні технології навчання та 

контролю, у т.ч. тестові технології контролю тощо. 

Основою організації освітнього процесу в Університеті є нормативна база, 

розроблена за принципами ЄКТС. Творчі колективи співробітників Університету 

розробили і привели у відповідність до вимог Закону України «Про вищу освіту» 

38 положень. Зазначені документи, які регламентують різні питання з 

організації освітнього процесу, видано редакційно-видавничим відділом 

Університету у вигляді збірника, поширено на усіх структурних рівнях 

Університету та розміщено на його сайті. 
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Для координації науково-методичної роботи в Університеті функціонують 

Науково-методична рада Університету та науково-методичні ради факультетів. У 

звітний період їх діяльність була в основному зосереджена на адаптації 

внутрішньоуніверситетських методичних документів до вимог Законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту» та на підвищенні вимог щодо якості освіти. 

Наприклад, розроблено форму опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) 

програми та вимоги до неї (перебуває на стадії обговорення), структурні та 

змістові вимоги до інформаційного пакету, форму робочої програми навчальної 

дисципліни тощо. 

В процесі оновлення Положення про організацію освітнього процесу з 

метою приведення його у відповідність до вимог Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту» та інших нормативних документів МОН України, прийняття 

якого стане підставою для розроблення таких важливих положень, як: Положення 

про освітні програми, Положення про академічну мобільність здобувачів вищої 

освіти, Положення про практичну підготовку студентів, Положення про контроль 

і оцінювання навчальних досягнень студентів, Положення про систему 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти тощо. 

Науково-методична рада Університету забезпечувала розгляд та оцінювання 

рукописів підручників і навчальних посібників, організовувала  внутрішнє 

рецензування навчальних програм спорідненими кафедрами. У 2017-2018 н.р., 

Науково-методична рада також проводила роботу з експертизи освітньо-

професійних і освітньо-наукових програм вищої освіти. 

Вагоме значення для якості освітнього процесу має забезпечення 

навчальних дисциплін навчально-методичними матеріалами, їх доступність для 

студентів як у друкованому, так і в електронному вигляді. Особливо актуально це 

за умов, коли значна частина навчального часу студента відводиться на 

самостійне навчання. 

Рівень виконання плану видань навчально-методичної літератури за 2017 р. 

ілюструє таблиця 2. 
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Таблиця 2 – Виконання плану видань навчально-методичної літератури за 2017 р. 

Факультет План Факт Відхил. Примітки 

1. Гуманітарно-педагогічний 

факультет: 

- на паперових носіях 

- електронні версії 

 

 

7 
14 

 

 

7 
14 

 

 

- 
- 

Рівень виконання плану 

100%: 
по паперових – 100%,  
по електронних – 100% 

2. Факультет міжнародних 

відносин: 

- на паперових носіях 

- електронні версії 

 

 

9 

15 

 

 

9 

14 

 

 

- 

-1 

Рівень виконання плану 

95,8%: 
по паперових – 100%,   

по електронних – 93,3% 

3. Факультет економіки і 

управління: 

- на паперових носіях 

- електронні версії 

 

 

17 
22 

 

 

17 
22 

 

 

- 
- 

Рівень виконання плану 

100%: 
по паперових – 100%,  
по електронних – 100% 

4. Факультет інженерної 

механіки: 

- на паперових носіях 

      -     електронні версії 

 

 

4 
10 

 

 

4 
10 

 

 

- 
- 

Рівень виконання плану 

100% : 
по паперових – 100%,  
по електронних – 100%  

5. Факультет програмування та 

комп’ютерних і 

телекомунікаційних систем 

-  на паперових носіях 

- електронні версії 

 

 

 

8 
11 

 

 

 

8 
11 

 

 

 

- 
- 

 

Рівень виконання плану 

100%: 
по паперових – 100%,  
по електронних – 100%  

6. Факультет технології та 

дизайну: 

- на паперових носіях 

- електронні версії 

 

 

5 
7 

 

 

5 
7 

 

 

- 
- 

Рівень виконання плану 

100%: 
по паперових – 100%,  
по електронних – 100%  

7. Факультет заочно-

дистанційного навчання 

(реорганізований 01.09.2017 у 

Навчальний центр заочно-

дистанційної освіти): 

- на паперових носіях 

- електронні версії 

 

 

3 

5 

 

 

3 

5 

 

 

- 

- 

Рівень виконання плану 

100% : 
по паперових – 100%,  

по електронних – 100%  

Разом 

- на паперових носіях 

- електронні версії 

 

53 
84 

 

53 
83 

 

- 
- 

Рівень виконання плану – 

99,3%, з них: 

по паперових – 100%,  

по електронних – 98,8% 

 

Як видно з таблиці 2, рівень виконання плану видань навчально-методичної 

літератури за 2017 р. складає 99,3 %, при цьому на паперових носіях – 100 %, на 

електронних – 98,8 %.  
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Динаміку виконання планів видань навчально-методичної літератури за 

останні п’ять років по Університету наведено у таблиці 3. 

 
Таблиця 3 – Динаміка виконання планів видань навчально-методичної літератури  

                      Університету за 2013-2017 рр. 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Рівень виконання планів видань 

навчально-методичної літератури, %  

у т. ч. 

81,2 95,9 95,9 97,1 99,3 

 – на паперових носіях 93,1 100 95,7 96,6 100 

 – на електронних носіях 74,8 93,2 96,0 97,5 98,8 

 

Особливу увагу впродовж 2017 р. було приділено підготовці навчальних 

посібників та підручників, у т.ч. з грифом Вченої ради Університету. За звітний 

період, при плані 29 посібників, гриф Вченої ради університету надано 17-

ти посібникам, з них надруковано 13. Загалом у 2017 р. було надруковано 

27 навчальних посібників (з урахуванням тих, яким надано гриф у 2016 р.). Це 

найкращий результат за останні 5 років.  

2.9. Набув подальшого розвитку в системі організації навчально-виховної 

роботи студентів принцип єдності навчального і виховного процесу, 

підвищилася роль студентського самоврядування відповідно до чинної 

Концепції виховної роботи у закладах вищої освіти. 

Пріоритетним напрямом виховної роботи в Університеті було і 

залишається національно-патріотичне виховання молоді, що реалізується через 

такі заходи: відзначення Дня Захисника Вітчизни; вшанування пам’яті загиблих 

на військовому кладовищі та біля пам’ятника Невідомому солдату, зустрічі з 

ветеранами війни, учасниками бойових дій антитерористичної операції на Сході 

України, облаштування та встановлення надгробків на занедбаних могилах 

солдатів та офіцерів Другої світової війни (с. Лапківці Хмельницького району); 

співпраця з Радою ветеранів Університету; участь у святкуванні Дня міста та 

урочистостях із нагоди посвяти першокурсників у студенти Університету, 

вшанування пам’яті героїв Крут тощо. За складної політичної ситуації в нашій 

державі наші студенти беруть участь у студентській самообороні міста. З 
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2004 року в Університеті відзначаються Дні пам’яті Голодомору 1932-1933 рр. в 

Україні. Студенти Університету в поточному році були учасниками поминальної 

панахиди та «Свічкової ходи» до пам’ятника жертвам Голодомору і репресій у 

м. Хмельницькому, відвідали музей, присвячений жертвам Голодомору 1932-

1933 рр. у Державному історико-культурному заповіднику с. Меджибіж. 

Організовані студентами Університету заходи «Розмовляй українською», 

«Зробимо країну Україною», «Не будь байдужим» пропагують єдину державну 

мову, активну громадську позицію. Свою громадську позицію щодо подій в 

Україні студенти висловлювали через організацію флешмобів: «Ми за мир», 

«Україна єдина», «Схід і Захід разом», «Україна – це Європа». 

Національне виховання молоді базується на культурних традиціях нашого 

народу. Студентські вечорниці, щедрівки, колядки, студентський вертеп завжди є 

окрасою новорічних та Різдвяних свят. Не залишаються поза увагою студентів 

Університету й інші аспекти студентського життя.  

Співробітники та студенти Університету, за сприяння вільної профспілки 

викладачів, профспілки студентів, надавали значну допомогу учасникам АТО. У 

2017 р. завдяки проведенню низки акцій щодо підтримки учасників АТО було 

зібрано кошти, багато теплих речей, пошито і закуплено тисячі одиниць білизни, 

шкарпеток тощо, зібрано кілька центнерів продуктів харчування, виготовлено 

сотні студентських різдвяних подарунків. Кошти, речі, продукти тощо через 

волонтерів було передано в зону АТО. 

Студентське самоврядування організовує свою діяльність за такими 

напрямами: навчальна діяльність, культурно-масова та оздоровча діяльність, 

організація дозвілля, побуту студентів, екологічна діяльність тощо. При 

Студентській раді Університету створено департамент Наукового товариства 

студентів та молодих науковців і клуби за інтересами, діє студентський прес-центр 

Університету. Інтелектуальний клуб «Smart game», що проводить зустрічі команд 

інтелектуалів, не змінив роду своєї діяльності але, враховуючи події у державі, 

переформатований у національно-патріотичний фольклорно-мистецький клуб 

«Ми українці», а дискусійний D`club, темами для дискусій якого були гострі 
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молодіжні питання, став обговорювати питання, пов’язані з патріотичними 

настроями, євроінтеграцією держави тощо.  

Студентський актив Університету бере активну участь у підготовці і 

проведенні культурно-масових, просвітницьких, профілактично-оздоровчих 

заходів, акцій, присвячених різним подіям на рівні держави, області, міста.  

В Університеті активно впроваджуються норми Закону України «Про 

вищу освіту» в частині розширення прав та відповідальності студентських 

самоврядних структур щодо управління Університетом, удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, 

оздоровлення, побуту та харчування. За погодженням з органами студентського 

самоврядування Університету, приймаються рішення про відрахування студентів 

із закладу та їх поновлення на навчання; про переведення осіб, які навчаються в 

Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за 

державним замовленням; про призначення заступників деканів факультетів, 

проректорів; поселення студентів у гуртожиток і виселення з гуртожитку тощо. 

Традиційними і дієвими стали круглі столи студентського самоврядування 

за участю ректора Університету, а також його заступників (проректорів), на яких 

конструктивно вирішуються проблемні питання студентського життя.  

Представники студентства є членами Вченої ради Університету та Вчених 

рад факультетів, стипендіальних комісій. Студентський актив висловлює свою 

позицію з усіх важливих питань сьогодення на засіданнях Вчених рад, ректорату 

та особисто ректорові Університету. 

За участі студентського самоврядування проводяться щорічний конкурс 

«Кращий студент університету» та «Кращий студент» у номінаціях: програміст, 

аналітик, медійник, дизайнер, спортсмен, бухгалтер, фінансист, перекладач, 

механік, громадський діяч, конкурс краси та грації – «Міс університет». 

Студентське самоврядування веде активну профорієнтаційну роботу серед 

випускників шкіл міста та області. Щорічно проводиться круглий стіл з 

учнівськими комітетами загальноосвітніх закладів міста «Хочу бути студентом», 

на який запрошують активістів та членів учнівських самоврядних структур 



 

20 

загальноосвітніх шкіл міста. Особливості Болонської угоди, якість освітянських 

послуг, функціонування системи «Електронний університет», перехресний вступ 

до магістратури, можливість продовження навчання за кордоном, самостійність та 

відповідальність за своє майбутнє – усе це є предметами обговорення на таких 

зустрічах. 

Студентська рада бере участь у роботі Всеукраїнської студентської ради, 

Студентського національного союзу, співпрацює зі студентськими самоврядними 

структурами міста та області, інших ЗВО України. На сьогодні налагоджено 

стосунки зі студентами університетів Польщі, Грузії, Білорусії та інших країн. 

Активісти Університету не тільки беруть участь у міжнародних та всеукраїнських 

студентських конференціях, а й самі на базі Університету організовують форуми, 

семінари, круглі столи з обговорення актуальних питань сьогодення. 

Нові Правила нарахування академічних стипендій, що запроваджені 

узимку 2017 року, свідчать про те, що студент усвідомив необхідність не лише 

добре навчатися, а й бути кращим у групі, займати активну громадянську 

позицію.  

 

3. Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації 

працівників університету 
 

В Університеті створено належні умови для підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників, зокрема для опанування новітніх технологій 

навчання. Засадничими документами для організації підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу університету стали чинні документи «Про 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів» (Наказ МОН України від 24.01.2013 

№ 48, «Положення про систему післядипломної освіти» (затверджено Вченою 

радою Університету, протокол від 26.03.2015 № 9), «Про центр професійного 

розвитку викладачів» (затверджено Вченою радою Університету, протокол від 

24.11.2016 № 6).  

Згідно з перспективним планом підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу (ПВС) університету на 2017 р., заплановано підвищення 
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кваліфікації для 301 особи за такими формами: захист докторської дисертації 

(2 особи), захист кандидатської дисертації (11 осіб), курси психолого-

педагогічного циклу (5 осіб), курси дистанційного навчання (201 особа), 

стажування (82 особи). 

За звітний період 312 викладачів Університету мали змогу пройти 

підвищення кваліфікації за різними формами (таблиця 4).  

 

Таблиця 4 – Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу Університету 

№ 

з/п 
Вид підвищення кваліфікації 

Кількість, 

осіб 

1 Захист докторських дисертацій 5 

2 Захист кандидатських дисертацій 10 

3 Стажування у закордонних ЗВО 23 

4 Стажування у вітчизняних ЗВО і на виробництві 83 

5 Підвищення кваліфікації у системі дистанційного навчання 184 

6 Навчання на психолого-педагогічному семінарі для 

молодих викладачів 
7 

Разом: 312 

 

Таким чином, станом на 1 січня 2018 р. стажування пройшли або 

стажуються 106 осіб (у тому числі 23 особи пройшли закордонне стажування).  

Базами стажування були: Коледж ім. Фрідріха Ніцше (Німеччина); 

Навчальний центр Jugendbildungsstatte Kurt Lowenstein in Werftpfuhl ( Німеччина); 

Віденський економічний університет (Австрія), Академічне співтовариство 

Михайла Балудянського (Словацька республіка), Технічний університет м. Варна 

(Болгарія), Університет «Проф. д-р Асен Златаров» (м. Бургас, Болгарія), 

Шументският Університет «Єпископ Константин Преславски» (м. Шумен, 

Болгарія, Технологічно-природничий університет ім. Я. і Е. Шнядецьких 

(м. Бидгощ, Польща); Університет Казимира Великого (м. Бидгощ, Польща),  

Педагогічний університет ім. Комісії народної освіти у Кракові (Польща); Вища 

школа бізнесу і підприємництва (м. Островець, Польща), Флоридський 

університет в м. Гейнсвілі (США); Київський національний університет імені 
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Тараса Шевченка; Донецький національний університет імені Стуса; Львівський 

національний університет імені Івана Франка; Літня школа професійного 

розвитку (м. Львів); Луцький національний технічний університет; Національна 

академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; 

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури; Тернопільський 

національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;  Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Вищий навчальний 

заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія; ПВНЗ «Університет економіки і 

підприємництва» м. Хмельницький. 

Бази стажування на виробництві: Головне управління Державної фіскальної 

служби у Хмельницький області; Хмельницька обласна рада; ДП «Новатор»; 

ПАТ «Укрсиббанк»; ТОВ «Авто-транс-Поділля» (м. Хмельницький); ТОВ 

«Євробрук»; ТОВ «Завод гідроарматури»; ТОВ «Київська логістична школа»; 

ТОВ «Літнівчанка КООП»; ТОВ «Подол» (м. Хмельницький); ТОВ «Хмельницьк-

комплект»; ТОВ НВП «Екосфера» (м. Хмельницький); ТОВ СЛК «Перлина 

Поділля»; ТОВ «Творче виробниче об’єднання «Орфей». 

Упродовж січня-червня 2017 р. проведено курси психолого-педагогічного 

спрямування для молодих викладачів Університету за 120-годинною програмою, 

яка охоплює такі питання: Євроінтеграція України як чинник соціально-

економічного розвитку держави; система вищої освіти України у контексті Закону 

України «Про вищу освіту»; нормативна база вищої освіти; дидактичні аспекти 

розроблення навчальних матеріалів дисципліни, комп'ютерні технології навчання; 

структура та функціонування системи управління якістю освіти; психологічні 

особливості особистісного та професійного становлення викладача тощо. Слухачі 

курсів – викладачі з кафедр: комп’ютерної інженерії та системного програмування; 

теорії і методики трудового та професійного навчання; практики іноземної мови 

та методики викладання; обліку, аудиту та оподаткування. У червні 2017 р. проведено 
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підсумково атестацію слухачів курсів у формі презентації комплектів 

дидактичних матеріалів у модульному об’єктно-орієнтованому навчальному 

середовищі, за результатами якої 7-ми слухачам видано посвідчення 

встановленого зразка. 

У навчальному процесі широко використовуються інформаційно-комуніка-

ційні технології навчання та мультимедійне обладнання. На базі Навчального 

центру заочно-дистанційної освіти регулярно проводяться курси підвищення 

кваліфікації з технологій дистанційного навчання. Згідно з п.5.2 «Положення про 

дистанційне навчання» (Наказ МОН України № 466 від 25.04.2013), у якому 

йдеться про забезпечення підготовки персоналу до впровадження дистанційної 

форми навчання, у 2017 р. завершено навчання на курсах підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу Університету в системі дистанційного 

навчання за програмою підготовки викладачів-тьюторів-організаторів системи 

дистанційного навчання. За результатами роботи курсів 184-м викладачам 

Університету видано свідоцтва про підвищення кваліфікації. 

Окремо слід зазначити, що Університет надає можливість пройти стажування 

на базі його структурних підрозділів викладачам інших закладів вищої освіти. 

Так, у 2017 році на базі Університету проходили підвищення кваліфікації 

118 викладачів з 24-х ЗВО України (Виноградівський державний коледж 

Мукачівського державного університету, ВКНЗ «Володимир-Волинський 

педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського, Кам’янець-Подільський коледж харчової 

промисловості Національного університету харчових технологій, Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Глухівський 

національний педагогічний університет імені О. Довженка, Дрогобицький 

державний педагогічний університет, Київський національний університет 

технологій та дизайну, Мукачівський державний університет, Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Рівненський державний 

гуманітарний університет, Рівненський економіко-технологічний коледж, 

Житомирський державний технологічний університет, Державний вищий 

навчальний заклад Бердичівський коледж промисловості, економіки і права, 

Державний вищий навчальний заклад Нововолинський електромеханічний 
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коледж, Коломийський політехнічний коледж Національного університету 

«Львівська політехніка», ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», 

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, 

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 

Харківський національний технічний університет сільського господарства, 

Херсонський національний технічний університет, Хмельницька гуманітарно-

педагогічна академія, Хмельницький базовий медичний коледж, Хмельницький 

політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка», 

Хмельницький торговельно-економічний коледж Київського національного 

торговельно-економічного університету). 

У 2017 р. вперше в Університеті було організовано підвищення 

кваліфікації тренерів та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту (за 

денною формою навчання). За цією формою підвищували кваліфікацію 

39 тренерів-викладачів спортивних шкіл Хмельницької області. 

Центр підвищення кваліфікації і післядипломної освіти впродовж 2017 р. 

проводив атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу щодо 

вільного володіння державною мовою шляхом проведення іспитів за відповідною 

програмою. Такий іспит протягом 2017 р. здали 182 особи. 

Таким чином, станом на 01.01.2018 р. кваліфікацію підвищили 

312 викладачів Університету, 118 викладачів з інших навчальних закладів, 

39 тренерів-викладачів та 182 особи, які претендують на вступ на державну 

службу. 

 

4. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань 

університету 

 

З метою організації і проведення прийому студентів на перший курс в 

університеті у грудні 2016 року було підібрано і затверджено новий склад 

приймальної комісії, до якої увійшли: проректор з науково-педагогічної роботи, 

декани факультетів, відповідальний секретар і його заступники. 
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Діяльність приймальної комісії здійснювалась згідно з «Умовами прийому 

до вищих навчальних закладів України», а також інструкціями і розпорядженнями 

МОН України. 

Питання, пов’язані з профорієнтаційною роботою, підготовкою і проведенням 

прийому в 2017 році, допуском вступників до вступних випробувань, 

встановленням форм конкурсу, зарахуванням тощо, розглядалися і вирішувалися 

на засіданнях приймальної комісії Університету. 

Успішне виконання плану прийому значною мірою залежало від 

своєчасного розповсюдження інформації про умови та набір студентів до 

Університету, а також від популяризації Університету, його факультетів і 

спеціальностей, особливо тих, які відкрито останніми роками. 

Приймальна комісія, факультети, кафедри розробили профорієнтаційні 

заходи, які після їх обговорення і затвердження планомірно виконувалися 

колективом університету.  

План прийому на 2017-2018 навчальний рік характеризувався такими 

даними: 

– ліцензований обсяг підготовки фахівців складав: 

на денну форму навчання – 2474 осіб; 

на заочну форму навчання – 1455 осіб; 

– державне замовлення на денну форму навчання складало 559 осіб (у 

2016 р. – 401 особа), в тому числі на скорочену форму навчання – 100 осіб (у 

2016 р. – 93 особи); 

– державне замовлення на заочну та дистанційну форми навчання складало 

28 осіб (у 2016 р. – 59 осіб). 

Зведені дані про зарахування на 1-й курс навчання для здобуття ступеня 

бакалавра та про виконання державного замовлення у 2017 році показано у 

таблиці 5, ступеня магістра – у таблиці 6. 
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Таблиця 5 – Зведені дані про зарахування на 1-й курс навчання для здобуття ступеня 

                       бакалавра та про виконання державного замовлення у 2017 році 

Форма 

навчання 

Подано 

заяв, 

осіб 

Державне 

замовлення, 

осіб 

Зараховано, 

осіб 

Всього На бюджет На контракт 

Денна, 

повна 
7011 459 1071 459 612 

Денна, 

скорочена 
310 100 153 100 53 

Денна, 

нормативний 

термін навчання 

119 - 44 - 44 

Заочна, 

повна 
417 22 105 22 83 

Заочна, 

скорочена 
122 1 52 1 51 

Заочна, 

нормативний 

термін навчання 

104 - 78 - 78 

Дистанційна, 

повна 
98 5 30 5 25 

Дистанційна,  

скорочена 
51 - 46 - 46 

Дистанційна, 

нормативний 

термін навчання 

59 - 49 - 49 

Разом: 8291 587 1630 587 1043 

 

Таблиця 6 – Зведені дані про зарахування на 1-й курс навчання для здобуття ступеня 

                       магістра та про виконання державного замовлення у 2017 році 

 Освітній 

ступінь 

Ліцензований обсяг, 

 осіб 

Державне замовлення, 

осіб 

Зараховано разом,  

осіб 

Магістр 

Денна 843 Денна 417 Денна 734 

Заочно-

дистанційна 
425 

Заочно-

дистанційна 
40 

Заочно-

дистанційна 
432 

 

Прийом на навчання на всі спеціальності і форми навчання пройшов 

успішно. Державне замовлення щодо прийому на навчання за кошти 

бюджету України виконано на 100%. 
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5. Дотримання університетом ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності 

 

Університет провадить освітню діяльність у межах ліцензованого обсягу, 

яким встановлюється максимальна кількість осіб, що навчаються одночасно на 

певному рівні вищої освіти за певною спеціальністю на кожному курсі навчання, 

дотримуючись вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

під час її провадження відповідно до Постанови КМУ від 30.12.2015 № 1187 «Про 

затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» 

(кадрові, технологічні та організаційні вимоги). 

Університет забезпечує подання в електронному вигляді даних та 

відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення згідно з 

ліцензійними умовами до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та 

підтримує їх в актуальному стані (у разі потреби оновлює інформацію). 

У 2016-2017 навчальному році проведено значний обсяг робіт у сфері 

ліцензування освітньої діяльності. Зокрема, було підготовлено і подано до МОН 

України (квітень 2017р.) документи для переоформлення ліцензії на провадження 

освітньої діяльності Університетом на безстрокову. 

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», наказів МОН України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про 

особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» та від 19 грудня 2016 

року № 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів 

вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію 

напрямів та спеціальностей» ліцензія на освітню діяльність у сфері вищої освіти 

Університету переоформлена у встановленому законодавством порядку, про що 

є наказ МОН України від 02.06.2017 № 116-л. Ліцензія розміщена на офіційному 

веб-сайті МОН України і відображається у вигляді Відомостей щодо здійснення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти в Університеті. 
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У 2017 році прийом до Університету проводився за Переліком галузей 

знань і спеціальностей (постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 

року № 266) у відповідності до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти в Університеті.  

Розподіл спеціальностей університету за освітніми рівнями представлено у 

таблиці 7. 

 
Таблиця 7 – Підготовка здобувачів вищої освіти в Університеті у 2016-2017 навчальному році  

Кількість спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців 

 за освітніми рівнями 

Перший 

(бакалаврський) 

ОКР 

спеціаліста 

Другий 

(магістерський) 

Третій 

(освітньо-науковий) 

48 за 21 галуззю 33 за 16 галузями 31за 15 галузями 15 за 8 галузями 

 

У 2016-2017 навчальному році до МОН України подано 24 ліцензійних 

справи, які були оформлені відповідно до нових Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти (Постанова КМУ від 30.12.2015р. № 1187). 

Всі ліцензійні справи було прийнято до розгляду, отримано позитивні 

рішення про розширення провадження освітньої діяльності, затверджені 

відповідними наказами МОН України (таблиця 8). 

 

Таблиця 8 – Результати ліцензування спеціальностей у 2016-2017 навчальному році  
 

Шифр 

спеціальності 
Назва спеціальності 

1 2 

 Перший (бакалаврський) рівень 

014 Середня освіта (Інформатика) 

052 Політологія 

081 Право  

191 Архітектура та містобудування 

208 Агроінженерія 
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Кінець таблиці 8 

1 2 

 Другий (магістерський) рівень 

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

022 Дизайн 

035 Філологія 

053 Психологія 

101 Екологія 

102 Хімія 

113 Прикладна математика 

122 Комп’ютерні науки 

131 Прикладна механіка 

132 Матеріалознавство  

133 Галузеве машинобудування 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

172 Телекомунікації та радіотехніка 

182 Технології легкої промисловості 

231 Соціальна робота 

263 Цивільна безпека 

 Третій (освітньо-науковий) рівень 

053 Психологія 

 

Відповідно до отриманих ліцензій другого (магістерського) рівня, у 2017 р. 

було  збільшено ліцензований обсяг прийому в магістратуру Університету на 550 

осіб. 

У 2016–2017 н.р. в Університеті проводилася акредитація за п’ятьма 

напрямами підготовки, спеціальностями, у т.ч. три з них акредитувалися вперше, 

а саме:  

6.030203 Міжнародні економічні відносини – чергова акредитація; 

8.03020501 Країнознавство – первинна акредитація. 
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6.040101 Хімія – первинна акредитація. 

8.01010401 Професійна освіта (Транспорт) – первинна акредитація. 

8.05010102 Інформаційні технології проектування – чергова акредитація. 

За всіма зазначеними вище напрямами підготовки та спеціальностями 

отримано сертифікати. 

Підготовчі заходи до проведення акредитаційної експертизи проводились у 

відповідності до наказів Університету від 12.09.2016 №№ 144, 145. У наказах було 

детально представлено заходи щодо проведення акредитаційної експертизи, 

вказано нормативно-правові документи (Постанови КМУ, накази та листи 

МОН України, інші документи). 

Протягом року проводилися методичні наради з питань акредитації та 

ліцензування. Стан підготовки та результати ліцензування і акредитації 

розглядалися на засіданнях ректорату, Вченої ради університету. 

На сьогодні акредитовано три освітньо-професійні програми другого 

(магістерського) рівня: «Маркетинг», «Оптова та роздрібна торгівля», «Інженерія 

програмного забезпечення», про що є рішення Акредитаційної Комісії України від 

13.12.2017 р., протокол № 127. 

 

6. Виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма 

підрозділами університету штатно-фінансової дисципліни, організація та 

здійснення контролю за освітньою діяльністю 
 

На базі нових освітніх програм підготовки фахівців згідно з Переліком-

2015 в Університеті розроблено й затверджено Вченою радою 147 навчальних 

планів (з них 73 – за першим (бакалаврським) рівнем, 59 – за другим 

(магістерським) рівнем, 15 – за третім (освітньо-науковим) рівнем. При цьому 

велику увагу приділено укрупненню дисциплін і скороченню кількості 

контрольних точок у семестрі до восьми, зменшенню навчального 

навантаження до 600 годин на одного викладача, усуненню дублювання 

навчального матеріалу у різних дисциплінах та на різних освітніх рівнях, 

удосконаленню навчальних планів заочної і скороченої форм навчання тощо. 
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Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», у навчальних планах 

передбачено 25 % дисциплін від загального обсягу для вільного вибору 

студентів. 

Упродовж 2017 року відділ забезпечення якості вищої освіти здійснював 

подальшу роботу з організації освітньої діяльності в Університеті та контролю за 

нею: 

 сформовано організаційну структуру системи внутрішнього 

забезпечення якості в Університеті; 

 здійснено оптимізацію матеріально-технічного та програмного 

забезпечення комп’ютерної підготовки здобувачів вищої освіти; 

 впроваджено процедуру повторного рецензування кваліфікаційних 

робіт здобувачів вищої освіти; 

 здійснено комплексну перевірку стану документації кафедр 

Університету; 

 проведено навчання учасників студентських фокус-груп з метою 

забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти шляхом моніторингу і 

періодичного перегляду освітніх програм. 

Структурні підрозділи Університету дотримуються штатно-фінансової 

дисципліни і порушень у звітному періоді не було. 

 

7. Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна 

діяльність університету, в тому числі впровадження результатів його 

наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне 

співробітництво 

 

Наукова та інноваційна діяльність є одним із найважливіших видів 

діяльності професорсько-викладацького складу та здобувачів вищої освіти 

Університету. 

Науково-дослідна робота в Університеті організована та проводиться 

відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів МОН 
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України, Статуту університету та Положення про наукову-дослідну роботу в 

Університеті. 

Розвиток науково-дослідної та інноваційної діяльності в Університеті 

відбувається у відповідності до пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки 

на період до 2020 року, що визначені Законом України «Про пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки».  

У 2017 році наукова і інноваційна діяльність Університету була 

спрямована на розв’язання проблем фізико-математичних і технічних наук в 

галузі електроніки, радіотехніки та телекомунікацій, фізико-технічних проблем 

матеріалознавства, приладобудування, механіки, фізики, проведення 

фундаментальних досліджень із актуальних проблем суспільних та гуманітарних 

наук, зокрема економіки, інформаційних та комунікаційних технологій, 

енергетики та енергозбереження в галузі технології будівництва, дизайну та 

архітектури, нових речовин і матеріалів.  

Важливим кроком для реалізації науково-дослідних і інноваційних 

проектів є підготовка науково-педагогічних кадрів. На сьогодні в Університеті 

проходять навчання 130 аспірантів та 9 докторантів. На постійній основі працює 

456 кандидатів наук і доцентів і 75 докторів наук і професорів. 

У звітний період в Університеті працювало 3 спеціалізовані вчені ради, на 

засіданнях яких у 2017 році захищено 27 дисертацій, у т.ч. 7 докторських, з них 

співробітниками та аспірантами нашого Університету – сім дисертацій, у т.ч. дві 

докторські. Науково-педагогічними працівниками Університету захищено 

5 докторських дисертацій і 10 кандидатських дисертацій.  

Динаміка захисту кандидатських та докторських дисертацій представлена 

на рисунках 7 та 8. 
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Рисунок 7 – Динаміка захисту докторських дисертацій по роках 

 

 
Рисунок 8 – Динаміка захисту кандидатських дисертацій по роках 

 

Зниження кількості захистів кандидатських дисертацій у 2017 році 

пов’язано із закінченням терміну дії та перереєстрацією спеціалізованих вчених рад. 

На сьогодні в Університеті здійснюється підготовка і видання шести 

наукових журналів, які включено до Переліку наукових фахових видань України і 

індексовано у престижних наукометричних базах даних.  
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У рейтингу періодичних видань України наукові журнали Університету 

займають: Вісник ХНУ. Серія Економічні науки – 24 місце (h-індекс – 16 за 

Google Scholar (серед 462 журналів)); Проблеми трибології – 70 місце (h-індекс – 

11); Вісник ХНУ. Серія Технічні науки – 97 місце (h-індекс – 9); Порівняльна 

професійна педагогіка – 208 місце  (h-індекс – 6); Вимірювальна та 

обчислювальна техніка в технологічних процесах – 232 місце (h-індекс – 5); 

Актуальні проблеми філології та перекладознавства – 379 місце (h-індекс – 2). 

Динаміка фінансування НДР в Університеті свідчить про те, що у 2017 

році вперше рівень фінансування науково-дослідної інноваційної діяльності 

перейшов відмітку 5 млн. грн. (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Динаміка фінансування НДР в Університеті 

 

У 2017 році в Університеті закінчується сім НДР, серед яких три 

фундаментальні роботи, одна комплексна і три прикладних.  

Університет достойно тримає високий рівень у загальноукраїнських 

рейтингах оцінювання наукової та просвітницької діяльності ЗВО. На сьогодні 

Університет посідає 29-те місце в загальному рейтингу, 46-те – у рейтингу 

ТОП-200, 49-те – у Webometrics (серед 342 вузів), 31-ше –  у Scopus (серед 136 

ЗВО). Узагальнену інформацію подано на рисунку 10. 

http://scholar.google.com.ua/citations?user=-XZnHB8AAAAJ&hl=en
http://scholar.google.com.ua/citations?user=aIUP9OYAAAAJ&hl=uk
http://scholar.google.com.ua/citations?user=nwN_nusAAAAJ&hl=uk
http://scholar.google.com.ua/citations?user=nwN_nusAAAAJ&hl=uk
http://scholar.google.com.ua/citations?user=UE4UR2oAAAAJ&hl=en
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Рисунок 10 – Консолідований рейтинг Університету 

 

Кількість публікацій та цитувань науково-педагогічних працівників 

університету в наукометричній базі даних SCOPUS показано на рисунку 11. 

 

Рисунок 11 – Основні показники Хмельницького національного університету у SCOPUS 

 



 

36 

Міжнародне співробітництво у 2017 році було одним із провідних 

напрямків діяльності Університету та спрямовувалося на інтеграцію Університету 

до європейського та світового освітнього простору. Було укладено 9 двосторонніх 

угод про співробітництво із: 

- Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні; 

- Університетом Александраса Стулгінскіса у рамках програми Erasmus + 

(м. Каунас, Литва); 

- Університетом суспільних наук, м. Краків (Польща); 

- Фундацією «Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації», 

м. Бидгощ, (Польща);  

- Євро-Азіатською навчальною академією (Грузія); 

- Центром кар’єри «Юнікс» (Україна); 

- Університетом імені Адама Міцкевича (Польща); 

- Фундацією «Допомога полякам на Сході» (м. Варшава, Польща); 

- Педагогічним університетом імені Комісії народної освіти у Кракові 

(Польща). 

У 2017 році Університет співпрацював із 115-ма закладами вищої освіти, 

науковими установами, організаціями та фондами з Німеччини, Польщі, 

Словаччини, Литви, Австрії, Росії, Білорусі, Нідерландів, США, Бельгії, Франції 

та інших країн.  

Тісною і плідною була співпраця з ЗВО Польщі – з Люблінським 

технічним університетом, Краківським педагогічним університетом, 

університетом імені Адама Міцкевича в м. Познань, Технологічно-природничим 

університетом у м. Бидгощ, Товариством «Інтеграція Європа-Схід».  

Розширювались і поглиблювались зв’язки Університету з ЗВО Польщі – 

Лодзьким університетом, Краківським політехнічним університетом імені 

Тадеуша Костюшка, Природничо-технологічним університетом (м. Бидгощ, 

Польща), Університетом мистецтв (м. Познань, Польща). 

У 2017 році в рамках спільних проектів науково-технічного 

співробітництва партнерами Університету були: Світовий Університет – 
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Австрійський Сервісний Комітет (Австрія), Будапештський університет 

технології та економіки (Угорщина), Університет Жирони (Іспанія), Королівський 

технологічний інститут (Швеція), Університет Cіті, Лондон (Велика Британія), 

Королівський технологічний інститут, Стокгольм (Швеція), Інститут 

інформаційних та комунікаційних технологій (Болгарія), Національний 

міжвузівський консорціум з інформатики (Італія), Університет Корку (Ірландія), 

Університет Хадерсфілда (Велика Британія), Інерція Діджітал (Іспанія), 

Молдовський державний університет, Юридична академія «Stefan cel Mare», 

Державний університет Alecu Russo Balti, Центральна та Східно-Європейська 

Мережа Агентств гарантії якості (Німеччина), Бат Спа Університет 

(Великобританія), Інститут Мистецтва, Дизайну і Технологій (м. Дублін, 

Ірландія), Католицька Вища школа Сінт-Лівен (Бельгія), Університет імені Адама 

Міцкевича (Польща), Університет Кобленц-Ландау (Німеччина), Вроцлавський 

університет науки і технології (Польща), Мережевий університет (Нідерланди). 

У рамках угод із зазначеними вище ЗВО було проведено низку 

міжнародних науково-практичних конференцій серед студентів та викладачів, 

виконано заплановані спільні наукові дослідження, видано наукові збірники, 

посібники та методичні рекомендації, а також здійснено стажування студентів та 

викладачів за кордоном. 

Важливим напрямом міжнародного співробітництва Університету у 

2017 році стала реалізація міжнародних проектів:  

1) Проект ТЕМПУС ALIGN_QF «Досягнення та регулювання балансу між 

освітніми програмами та рамками кваліфікацій»; 

2) Проект ТЕМПУС SEREIN «Модернізація підготовки магістрів та 

аспірантів у галузі безпеки і стійкості для соціально-гуманітарної та 

індустріальної сфер»; 

3) Проект ТЕМПУС KTU «Підрозділи з трансферу знань – від прикладних 

досліджень і обміну технологічно-підприємницьких ноу-хау до розвитку 

міждисциплінарних навчальних модулів»; 
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4) Проект Еразмус+ QUAERE «Система забезпечення якості в Україні: 

розвиток на основі ENQA стандартів та керівництв»;  

5) Проект ERASMUS+ HRLAW «Європейське законодавство у сфері прав 

людини для університетів України та Молдови»;  

6) Трастовий фонд НАТО «Партнерство заради миру» – «Хмельницький 

центр перепідготовки та соціальної адаптації»; 

7) Проект «Нові кваліфікації – нові можливості. Підтримка кафедри 

слов’янської філології Хмельницького національного університету»; 

8) Міжнародний українсько-польський проект-фестиваль «Синтеза мистецтв»; 

9) Грант згідно з партнерською Угодою з УВКБ ООН «Краще майбутнє вже 

зараз»; 

10) Реалізація гранту від British Council «EduAct»; 

11) Програма обмінів ERASMUS+ Staff Mobility for Teaching (Університет 

Александраса Стулгінскіса, Литва); 

12) ERASMUS+ Staff Mobility for Teaching (Університет Казимира 

Великого у м. Бидгощ, Польща). 

Всього у 2017 році від іноземних партнерів було отримано 

матеріально-технічну допомогу на суму 6 916 346 грн. (освіта: 4 190 175 грн., 

наука: 965 291 грн., культура: 1 760 880 грн.) (рисунок 12). 

 

 
 

Рисунок 12 – Розподіл матеріально-технічної допомоги в рамках міжнародної співпраці 
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У 2017 році кафедра галузевого машинобудування та агроінженерії 

продовжила співпрацю з американською корпорацією SolidWorks. Представники 

корпорації надали спонсорську допомогу на продовження ліцензії для системи 

автоматизованого проектування SolidWorks 2017/2018 (500 робочих місць), 500 

студентських ліцензій для домашнього використання студентами та викладачами. 

Також компанія надала ваучери для складання офіційних сертифікаційних 

екзаменів CSWA та CSWP. Таким чином, Університет знову отримав від 

американської корпорації SolidWorks право на здійснення сертифікації. 

У 2017 році було підписано додаткову угоду щодо співпраці за програмами 

подвійного диплома з Університетом Казимира Великого у м. Бидгощ. 

Аналогічну роботу проведено з Технологічно-природничим університетом 

імені Яна і Єнджея Снядецьких у м. Бидгощ. 

У звітний період викладачі та співробітники Університету перебували у 

112-ти відрядженнях за кордоном. Географія відряджень охоплює такі країни, як 

Польща, Німеччина, Болгарія, Словаччина, Чехія тощо. Найбільше відряджень 

було здійснено до Польщі – 20,5%, Болгарії – 15,1%, Німеччини – 7,14%. 

Переважну кількість відряджень професорсько-викладацького складу та 

співробітників Університету було здійснено за власний рахунок (84,8 %), а 15,2 % 

усіх відряджень було здійснено за рахунок приймаючих сторін (рисунки 13-15). 
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Рисунок 13 – Показники участі співробітників Університету у виконанні спільних 

наукових досліджень, міжнародних проектів і програм  

 

 
Рисунок 14 – Географія закордонних відряджень співробітників Університету 

 
 

 
     Закордонні  відрядження                 Закордонні публікації 

 

Рисунок 15 – Показники кількості закордонних публікацій та закордонних 

відряджень професорсько-викладацького складу Університету 
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У 2017 році 65 студентів Університету перебували у закордонних 

відрядженнях. Географія відряджень студентів охоплювала такі країни, як 

Франція, Бельгія, США, Польща тощо. Студенти Університету у складі народного 

ансамблю танцю «Юність Поділля» брали участь у фестивальних турах у червні-

липні 2017 р. Допомогу в організації фестивального туру надала Міжнародна 

організація з народної творчості (Австрія) та Бельгійська секція цієї ж організації.  

У травні-вересні 2017 р. студенти Університету брали участь у 

Міжнародній програмі культурного обміну «Work & Travel USA». Програма 

«Work & Travel USA» – одна із найпопулярніших програм для студентів. 

Учасникам програми протягом літніх канікул надається можливість пройти 

стажування в американських компаніях у сфері обслуговування, ознайомитися з 

культурою і традиціями США, поліпшити знання англійської мови у середовищі її 

носіїв. 

 

8. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних 

результатів  

 

У 2017 році в Університеті закінчуються три прикладні теми, а саме: «Науково-

прикладні методи та комбіновані системи компенсації пікового навантаження 

електромереж на базі суперконденсаторів», керівник д.т.н., проф. Мартинюк В.В.; 

«Розробка енергоефективної системи опалення та кондиціювання промислових 

приміщень на базі універсального теплоакумулятора», керівник д.т.н., проф. 

Романюк В.В. та «Розробка технології створення адаптивних 

багатофункціональних швейних виробів із розширеними можливостями 

застосування», керівник д. психол. н., проф. Потапчук Є.М. 

Відповідно до градації МОН України, згадані теми охоплюють наукові секції 

за фаховими напрямами: «Енергетика та енергозбереження», «Технології 

будівництва, дизайн, архітектура».  

Серед отриманих у ході виконання робіт результатів варто виділити такі.  

З теми «Науково-прикладні методи та комбіновані системи компенсації 

пікового навантаження електромереж на базі суперконденсаторів», рисунок 16: 
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Рисунок 16 – Високоефективна система енергоживлення військової апаратури в 

польових умовах від фотоелектричних модулів та суперконденсаторів 

 

У ході виконання теми розроблено новий метод узгодження роботи сонячних 

модулів та оптимізатора у комбінованій системі компенсації пікового 

навантаження, програмне забезпечення керування комбінованою системою. 

Розроблено експериментальний зразок комбінованої системи компенсації 

пікового навантаження електромережі на базі суперконденсаторів та сонячних 
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модулів, отримано патент та подано заявку на винахід, захищено кандидатську 

дисертаці, опубліковано монографія, отримано ліцензію. Результати роботи 

представлялися та доповідалися на двох Міжнародних спеціалізованих виставках 

«Зброя та безпека-2017» та «Innovation Market-2017», вони отримали високу 

оцінку. За результатами роботи продано ліцензію на використання патенту на 

систему відбору енергії від сонячних модулів, для її використання при 

будівництві дахової сонячної електростанції комплексу «Спорт-Сіті». Складено 

акт про впровадження із забудовником СК «Група»; очікуваний річний 

економічний ефект складе 19 тис. грн. 

У ході виконання теми «Розробка енергоефективної системи опалення та 

кондиціювання промислових приміщень на базі універсального 

теплоакумулятора» розроблено експериментальну установку універсальної 

енергоефективної системи на базі універсального акумулятора теплової енергії, 

електродних пристроїв нагріву теплоносія та охолоджувальних пристроїв 

(рисунки 17 і 18). 

 

Рисунок 17 – Схема експериментальної 

установки енергоефективної системи з 

блоком вимірювання 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Моделювання потоків течії 

в теплоакумуляторі при його наргіванні 

на початку та через 1 годину 
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Розроблено методики проектування універсальної системи в режимі опалення 

та кондиціювання приміщень. Проведено виробничі дослідження 

експериментального зразку системи опалення та кондиціювання промислових 

приміщень на базі універсального теплоакумулятора, отримано акт попередніх 

виробничих досліджень. Крім того, результати науково-дослідної роботи 

представлено у вигляді методики програмування та складання системи для 

автоматизованого вимірювання динамічних параметрів, їх реєстрації, обробки та 

формування управляючих сигналів для обладнання. Отримані результати 

дозволяють покращати енергоефективне споживання технічними системами 

енергоресурсів і можуть бути використані для систем опалення та кондиціювання, а 

також для автоматизації роботи виробничих комплексів промислового призначення.  

З теми «Розробка технології створення адаптивних багатофункціональних 

швейних виробів з розширеними можливостями застосування» отримано 

результати ефективності впливу розроблених багатофункціональних швейних 

виробів на адаптивні можливості людини. Сформовано практичні рекомендації 

щодо використання розроблених виробів та подано дві заявки на корисну модель. 

Отримано акт упровадження результатів наукової роботи від ТОВ «ТопСітіСервіс».  

У 2017 році в Університеті було проведено 8 Міжнародних конференцій. 

Збільшилася і розширилася географія участі в конференціях представників 

закордонних університетів.  

Серед досягнень на Міжнародному рівні варто виділити участь Університету  

в роботі Міжнародних спеціалізованих виставок під патронатом МОН України: 

«Зброя та безпека – 2017» та «Innovation Market-2017», на які було запрошено 

найпотужніші ЗВО України. Гідно представлені в експозиціях виставок експонати 

(пов’язані з енергозберігаючими технологіями; неруйнівнм діагностуванням 

електронних модулів; нові композитні матеріали на основі фторполімерних 

композитів; продукти переробки ріпакової олії; технології азотування в 

безводневих середовищах; нові матеріали для захисних тканин спеціального 

призначення) отримали високу оцінку закордонних делегацій. Було обговорено 

спільні плани щодо співпраці з представниками Китаю. 
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9. Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-

технічної діяльності, отримані за рахунок коштів Державного бюджету 

 

Результати наукової та інноваційної діяльності науково-педагогічних 

працівників Університету висвітлювалися у публікаціях в журналах, що входять 

до наукометричних баз даних, підтверджуються отриманням охоронних 

документів на патенти, участю у наукових темах та роботах, написанням 

монографій, захистами дисертацій, зростанням активності в опублікуванні 

наукових праць і, зокрема, збільшенням цитувань публікацій співробітників 

Університету. Так, у 2017 році за результатами НДР науково-педагогічних 

працівників Університету отримано 34 патенти, подано 32 заявки на отримання 

патентів, опубліковано 30 монографій та 20 навчальних посібників.  

Для реалізації завдань у сфері наукової та науково-технічної діяльності, 

впровадження та використання наукових та науково-технічних розробок і 

продуктів інтелектуальної власності у виробництво в Університеті наказом 

ректора створено 13 навчально-науково-виробничих центрів, які виконують 

науково-дослідні роботи та надають науково-технічні послуги за замовленнями 

фізичних та юридичних осіб (рис. 19). Діяльність центрів регламентується 

відповідними Положеннями. 

 

Рисунок 19 – Кількісні показники інноваційної діяльності науково-педагогічних 

працівників Університету 
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У 2017 році в Університеті продовжували працювати: Подільський 

науковий фізико-технологічний центр; Регіональний інформаційно-інноваційний 

центр з енергозбереження; Науковий випробувальний центр; Територіальний 

інформаційно-інноваційний центр «Поділля»; Сервіс-центр; Науково-виробничий 

центр безпеки життєдіяльності; Центр «Економіст-міжнародник»; Центр 

«Довкілля»; Центр маркетингових ініціатив; Центр паралельних обчислень; Центр 

ПРОФІ-Т; Міжкафедральний центр інформаційних технологій. 

У Подільському науковому фізико-технологічному центрі виконуються 

роботи зі зміцнення поверхні деталей машин, інструментів і оснащення в плазмі 

тліючого розряду з урахуванням реальних умов експлуатації за власно 

розробленими високоефективними енергозберігаючими екологічно чистими 

технологіями. За 2017 рік центр виконав замовлень на суму 80,5 тис. грн. Значну 

частку робіт виконано для ТОВ МАГМА (м. Маріуполь), ПМП «ЮРКОН», ПАТ 

«Завод ТЕМП», ПП «Універтрейдінг» (м. Хмельницький) тощо. 

Регіональний інформаційно-інноваційний центр з енергозбереження 

проводив роботи з енергетичного обстеження підприємств, на основі чого 

розроблено питомі норми споживання паливно-енергетичних ресурсів і води та 

складено енергетичні паспорти. Вартість виконаних робіт склала 78,0 тис. грн. Це 

в основному роботи для бюджетних установ: шкіл, садочків, інтернатів, лікарень 

Хмельницької області. Укладена також угода з ТДВ «Хмельницькзалізобетон» на 

суму 70,0 тис. грн. щодо проведення енергетичного аудиту використання 

паливно-енергетичних ресурсів у виробництві залізобетонних конструкцій. У 

2017 р. за цією темою освоєно 29,5 тис. грн. 

У науковому випробувальному центрі виконувалися різні види аналізів 

(хімічний, макро- та мікроструктурний) зразків матеріалів з метою визначення їх 

марки та надавалися консультативні послуги з різних технічних питань. Роботи 

виконувалися в основному для промислових підприємств: ПП «Транс-Атлас», 

м. Луцьк; ДП НТК «Завод точної механіки», м. Кам’янець-Подільський; 

ПАТ «Завод Темп», м. Хмельницький, ТОВ «Плотицька Агропромтехніка», село 

Плотино Тернопільської обл. тощо. 
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Територіальний інформаційно-інноваційний центр виконував роботи як 

співвиконавець з ТОВ НВП «Віднова» м. Хмельницький з проектування штампів, 

пресформ, деталей і вузлів промислового призначення та сільськогосподарської 

техніки. Центр виконав таких робіт у 2017 році на суму 100,1 тис. грн. 

Сервіс-центр виконував роботи з підготовки до видання наукових 

журналів технічного та економічного спрямування. Вартість робіт склала 

130,1тис. грн. 

Міжкафедральний центром інформаційних технологій виконував роботи 

на підставі ліцензійних договорів із надання права користування програмним 

продуктом «Anti-Plagiarism» та науково-технічні послуги із супроводу 

зазначеного програмного забезпечення. Вартість робіт склала 50,2 тис. грн. 

Центр «Довкілля» на замовлення Управління з питань екології та 

контролю за благоустроєм міста Хмельницького виконав роботи із розроблення 

ландшафтно-екологічних основ формування схеми екологічної мережі 

м. Хмельницького на суму 40,0 тис. грн.. 

Таким чином, наукові підрозділи Університету в 2017 році виконали робіт 

та надали науково-технічних послуг на суму 524,8 тис. грн.  

 

10. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 

підготовки кадрів з вищою освітою 

 
 

Підготовка конкурентоспроможних фахівців із вищою освітою є 

пріоритетним напрямком діяльності Університету. Одним із найважливіших 

чинників підвищення якості підготовки таких фахівців для різних галузей 

економіки є науково-дослідна робота студентів, здатних творчо застосовувати в 

практичній діяльності досягнення науково-технічного і культурного прогресу. 

Залучення до науково-дослідної роботи студентів дозволяє використовувати їх 

творчий потенціал для вирішення актуальних завдань НДР Університету. Загалом, 

студентська наукова-дослідна діяльність виходить на перший план і є основою 

для перспективного розвитку сучасних ЗВО як осередків науки. Науково-

дослідною роботою в Університеті займаються понад 35% студентів. 
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Завдяки злагодженій роботі колективу Університету вперше в системі 

МОН України серед ЗВО України з відкритим доступом був проведений 2-й етап 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інформаційних 

технологій, що викликало великий резонанс і схвальні відгуки ЗВО України та 

листи подяки на адресу Університету як новатора в імплементації реформ, 

започаткованих у вищій школі. Крім того, запропоновані Університетом пропозиції 

щодо нового етапу проведення Всеукраїнських конкурсів студентських наукових 

робіт лягли в основу розробленого МОН України Положення про проведення 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.  

Динаміку організації та проведення міжнародних конференцій студентів та 

молодих науковців на базі Університету представлено на рисунку 20. 

 
Рисунок 20 – Динаміка організації та проведення міжнародних конференцій на базі Університету 

 

Загалом показники студентської наукової роботи в Університеті такі: 

– участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади – 79 студентів у 18-ти 

олімпіадах зі спеціальності і у 15-ти олімпіадах з навчальної дисципліни; 

– участь у 24-х Всеукраїнських конкурсах наукових робіт – 45 наукових 

розробок студентів (згідно з наказами МОН України); 

– участь у 2-х конкурсах дипломних робіт – 26 наукових робіт (згідно з 

наказами МОН України); 

– участь у 13 конкурсах, фестивалях, що започатковані громадськими 

організаціями, фірмами, асоціаціями тощо – 103 роботи студентів. 
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На базі Університету було проведено такі заходи (згідно з наказами МОН 

України): 

1) олімпіади: 

 Міжнародна олімпіада «САПР та комп’ютерне моделювання в 

машинобудуванні»; 

 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади «Програмування 

мікропрограмних автоматів  та мікроконтролерних систем»; 

 II етап Всеукраїнської студентської олімпіади «Обладнання легкої 

промисловості та побутового обслуговування»; 

 обласна олімпіада з програмування серед навчальних закладів 

Хмельницької області; 

2) конкурс:  

– ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

інформаційних технологій; 

3) конференції:  

 Науково-практична конференція студентів «Професійний розвиток та 

становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору»; 

 Науково-практична конференція за підсумками проведення 

Всеукраїнського конкурсу з інформаційних технологій;  

 Науково-технічна інтернет-конференція «Технічних думок творчий злет – 

2017»;  

 Науково-практична інтернет-конференція студентів «Проблеми розвитку 

підприємництва в Україні в контексті активізації процесів Євроінтеграції»; 

 Науково-практична інтернет-конференція молодих науковців та студентів 

«Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості»; 

 Науково-практична інтернет-конференція студентів «Фінансові аспекти 

розвитку економіки України: теорія, методологія, практика»;  

4) міжрегіональні, обласні і вузівські конкурси: 

 Міжрегіональний конкурс студентської реклами;  

 польська і українська сесії міжнародного фестивалю «Синтеза мистецтв»;  
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 Подільський відкритий конкурс науково-технічних робіт учнів та 

студентів «Енергоефективність у промисловості, сільському, міському та 

домашньому господарствах»; 

 Міжрегіональний конкурс фахової майстерності; 

 конкурс наукових розробок студентів «Розробка конструкторської 

документації та виготовлення зразка головного убору для індивідуального 

споживача».  

З метою проведення профорієнтаційної роботи з учнями шкіл 

Хмельницької області та м. Хмельницького на базі Університету проведено: 

‒ IІ етап олімпіади з інформатики; 

‒ IІ етап олімпіади з інформаційних технологій; 

‒ обласний відкритий конкурс учнівської молоді з інформаційних технологій; 

‒ IІ етап МАН України з інформатики. 

Переможці із числа студентів Університету: 

І місце – Клопотюк Марія – у VІІ Міжнародному мовно-літературному 

конкурсі імені Тараса Шевченка (наук. керівник – ст. викладач кафедри 

української філології Коваль Т.П.); 

ІІ місце – Сідлецький  Володимир  – у XVII Міжнародному конкурсі 

молодих дизайнерів-модельєрів «Печерські каштани»   (наук. керівник  –  доцент 

кафедри технології  та конструювання швейних виробів Троян О. М.); 

ІІІ місце – Кондаков Олександр в олімпіаді з навчальної дисципліни 

«Системи автоматизованого проектування і комп’ютерного моделювання в 

машинобудуванні» (наук. керівники – ст. викладачі кафедри комп'ютерних наук 

та інформаційних технологій Мазурець О.В., Скрипник Т.К.); 

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади: 

І місце – Летвінов Олександр – в олімпіаді з мехатроніки (наук. керівник – 

доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем 

Онофрійчук В.І.); 

І місце – Ляшенко Анна – в олімпіаді зі спеціальності «Проектування 

взуття та галантерейних виробів» (наук. керівник – доцент кафедри технології та 

конструювання виробів із шкіри Михайловська О.А.); 
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ІІ місце – Балянду Дмитро – в олімпіаді зі спеціальності «Відновлення та 

підвищення зносостійкості деталей конструкцій» (наук. керівник – професор 

кафедри зносостійкості та надійності машин Диха О.В.); 

ІІ місце – Ліщук Андрій – в олімпіаді зі спеціальності «Обладнання легкої 

промисловості та побутового обслуговування» (наук. керівники – доценти 

кафедри машин та апаратів, електромеханічних та енергетичних систем 

Коротич О.О., Горященко С.Л.); 

ІІІ місце – Миль Роман – в олімпіаді зі спеціальності «Професійна освіта» 

(наук. керівник – доцент кафедри теорії та методики трудового та професійного 

навчання Герніченко І.І.); 

ІІІ місце – Фарина Артем, Швець Віталій – в олімпіаді з дисципліни 

«Програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем» 

(наук. керівник – професор кафедри кібербезпеки, комп'ютерних систем та мереж 

Мясіщев О.А.); 

ІІІ місце – Тітаренко Анастасія – в олімпіаді зі спеціальності 

«Конструювання та технології швейних виробів» (наук. керівник – доцент 

кафедри технології та конструювання швейних виробів Сиротенко О.П.); 

ІІІ місце – Лигун Олексій – в олімпіаді з дисципліни «Технічна діагностика 

комп’ютерних пристроїв та систем» (наук. керівник – доцент кафедри 

комп’ютерної інженерії та системного програмування Кльоц Ю. П.); 

ІІІ місце – Корольков Володимир – в олімпіаді зі спеціальності 

«Маркетинг» (наук. керівник – професор кафедри маркетингу та товарознавства 

Ковальчук С.В.); 

І місце – Козак Сергій  – у конкурсі СНР зі спеціальності «Інформаційні 

технології» (наук. керівник – професор кафедри кібербезпеки, комп'ютерних 

систем та мереж Мясіщев О.А.); 

І місце – Шемчук Дмитро – у конкурсі дипломних робіт зі спеціальності 

«Маркетинг» (наук. керівник – професор кафедри маркетингу та товарознавства 

Гончар О.І.); 

ІІ місце – Мавлютов Вадим, Ладунець Вадим у конкурсі СНР зі 

спеціальності «Зварювання» (наук. керівники – професор кафедри зносостійкості 
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та надійності машин Диха О.В., доцент кафедри зносостійкості та надійності 

машин Рудик О.Ю.); 

ІІ місце – Голік Тетяна – у конкурсі СНР зі спеціальності  «Гроші, фінанси 

і кредит» (наук. керівники – професор кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Хрущ Н.А., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Форкун І.В.); 

ІІ місце – Маковська Вікторія – у конкурсі дипломних робіт зі 

спеціальності «Маркетинг» (наук. керівник – доцент кафедри маркетингу та 

товарознавства Забурмеха Є.М); 

ІІІ місце – Мороз Альона – у конкурсі дипломних робіт зі спеціальності 

«Маркетинг» (наук. керівник – професор кафедри маркетингу та товарознавства 

Орлов О.О.); 

ІІІ місце – Макаров Андрій, Шимонюк Вячеслав – у конкурсі СНР зі 

спеціальності «Математичні методи і моделі в економіці» (наук. керівник – 

професор кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці 

Григорук П.М.); 

ІІІ місце – Зімонін Андрій – у конкурсі СНР зі спеціальності «Економіка та 

управління у сфері торгівлі» (наук. керівник – професор кафедри маркетингу та 

товарознавства Ковальчук С.В.); 

ІІІ місце – Зелінська Ірина – у конкурсі СНР зі спеціальності «Інформатика 

і кібернетика» (наук. керівник – доцент кафедри автоматизованих систем і 

моделювання в економіці Овчиннікова О.Р.); 

ІІІ місце – Забурмеха Лариса – у конкурсі СНР зі спеціальності «Харчова 

промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» (наук. керівник –

професор кафедри маркетингу та товарознавства Ковальчук С.В.); 

ІІІ місце – Забурмеха Лариса – у конкурсі СНР зі спеціальності 

«Маркетинг» (наук. керівник – професор кафедри маркетингу та товарознавства 

Ковальчук С.В.). 
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11. Вжиття заходів для запобігання проявам корупційних 

правопорушень в університеті 

 

У відповідності до Закону України «Засади державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.2014 

№ 1699, Закону України «Про запобігання корупції» від 23.03 2017 № 1975, 

наказів ректора та Статуту Університету, в Університеті було розроблено і 

реалізовано заходи, спрямовані на виявлення, запобігання та протидію корупції, 

хабарництву та нестатутним відносинам під час навчального процесу. 

У звітний період в Університеті було видано два накази ректора «Про 

заходи щодо протидії та запобіганню можливим проявам корупції, хабарництва та 

посадовим зловживанням серед працівників університету» від 19.05.2017 № 68 та 

від 21.11.2017 № 165, два розпорядження, розроблено Антикорупційну програму. 

Хід і ефективність здійснення заходів щодо запобігання та протидії 

можливим проявам корупції та хабарництву було розглянуто на засіданнях 

ректорату від 18 квітня та від 7 листопада 2017 року.  

В Університеті створено постійно діючу комісію з питань відповідальності 

за недотримання законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. 

Створено факультетські антикорупційні комісії з найбільш досвідчених і 

принципових викладачів з числа професорсько-викладацького персоналу кафедр.  

Згідно зі згаданими наказами та розпорядженнями, декани факультетів, 

завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів зобов’язані забезпечити 

неухильне виконання Закону України «Про запобігання корупції». 

У травні та листопаді 2017 р. в Університеті проведено 

загальноуніверситетські старостати за участю представників територіального 

відділення Міністерства юстиції в Хмельницькій області, представників 

Національної поліції, антикорупційних органів, комісії з питань запобігання і 

виявлення корупції в Університеті та студентського самоврядування. 

У листопаді в стінах Університету відбувся антикорупційний семінар для 

студентів та викладачів під гаслом «Я маю право». Захід організовано спеціально 

напередодні сесії задля інформування присутніх про відповідальність перед 
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законом за корупційну діяльність. На семінарі були присутні представники 

територіального відділення Міністерства юстиції у Хмельницькій області та 

представники Національної поліції, які ще раз нагадали студентам, що 

«відповідальність за неправомірну вигоду, зокрема хабар, несуть обидві сторони – 

і та, що дає, і та, що його отримує». 

Крім цього, серед студентів через органи студентського самоврядування та 

профспілкові комітети співробітників та студентів Університету провадилась 

активна роз’яснювальна робота з питань запобіганню можливим проявам 

корупції, хабарництва та нестатутним відносинам під час навчального процесу. 

В Університеті широко використовуються тестові форми поточного 

контролю знань студентів денної та заочної форм навчання. Оцінювання 

результатів навчання студентів із дисципліни проводиться у письмовій формі, за 

рейтинговою системою, враховуючи як оцінки поточного контролю з усіх видів 

навчальної роботи, так і підсумкову оцінку, що забезпечує доступність і 

відкритість результатів навчальних досягнень студентів.  

Захист курсових проектів (робіт) студентами, складання підсумкової 

атестації випускниками Університету здійснюється при відповідних комісіях. 

Підвищено вимогливість до підбиття підсумків навчальних і виробничих 

практик, а захист звітів з практики приймають комісії з числа викладачів кафедр 

та у т.ч. представників виробництва. 

Позитивні результати виховного та попереджувального характеру показала 

практика проведення щосеместрового анонімного анкетування студентів на усіх 

факультетах та курсах Університету на предмет виявлення фактів корупційних проявів. 

Результати анкетування обговорюються на старостатах, на засіданнях ректорату. 

Активізувалася роз’яснювальна робота старостатів та органів 

студентського самоврядування серед студентів щодо широкого використання у 

разі необхідності телефонів довіри та звернень до адміністрації Університету. 

Адміністрація Університету, спільно зі студентським самоврядуванням, постійно 

аналізує роботу «Телефону довіри» та «Пошти студентської довіри». 
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Варто зазначити, що у ході проведення особистих прийомів та нарад у 

ректора, деканів факультетів та завідувачів кафедр обговорюються питання щодо 

прийняття відповідних рішень з метою недопущення порушень Закону України 

«Про запобігання корупції», адміністрація Університету готова до своєчасного та 

належного реагування на можливі факти корупції, що сприяє зростанню 

ефективності антикорупційної діяльності в Університеті. 

Керівники структурних підрозділів, як мінімум два рази на рік, під розпис 

попереджають викладачів, співробітників Університету та старост академічних 

груп про недопустимість проявів корупції та хабарництва та про відповідальність 

за корупційне правопорушення. 

 

12. Дотримання прав та законних інтересів осіб із особливими потребами 

 

В Університеті серед співробітників та студентів є категорія громадян із 

особливими потребами. Звіт про наявність такої категорії працівників надається 

Пенсійному фонду за місцем роботи кожного місяця та в цілому за рік станом на 

01 лютого кожного року.  

За даними приймальної комісії до Університету в 2017 році вступила 21 

особа з інвалідністю. Для маломобільних студентів забезпечено доступ до всіх 

навчальних корпусів Університету за рахунок побудови пандусів при вході до 

них. Серед працівників Університету до осіб із особливими потребами належать 

інваліди за віком – 20 осіб, інваліди, які не досягли пенсійного віку – 46 осіб.  

У Колективному договорі, який укладено між адміністрацією Університету 

та профспілковим комітетом, детально розписано права та гарантії особам, які 

потребують додаткових пільг, що встановлені законодавством. Це пільги в 

оподаткуванні, пільги при оформлені додаткових відпусток, відпусток без 

збереження заробітної плати, матеріальної допомоги тощо. 

Випадків незаконного звільнення громадян згаданої вище категорії в 

Університеті не було. 
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Враховуючи наведене, можна зробити висновок, що в Університеті 

постійно ведеться робота, спрямована на дотримання норм законодавства і 

законних інтересів осіб із особливими потребами. 

 

13. Дотримання умов Колективного договору, Статуту університету 

 

Колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом 

Університету укладається на основі чинного законодавства з дотриманням вимог 

нормативних документів, які регламентують діяльність Університету. 

Колективний договір як важлива форма реалізації демократичних принципів 

управління і соціального партнерства є правовим актом і визначає 

взаємовідносини адміністрації та трудового колективу щодо питань економічного 

і соціального розвитку на підставі взаємного узгодження інтересів сторін 

відповідно до чинного законодавства. 

Колективний договір регламентує питання щодо укладання трудових 

договорів між працівниками і адміністрацією Університету, умови оплати та 

нормування праці, створення сприятливих умов праці, соціального захисту та 

страхування, медичного обслуговування, умови праці і побуту жінок, охорони 

праці, житлово-побутові умови. 

Проведений аналіз виконання положень Колективного договору свідчить 

про те, що завдяки спільним зусиллям адміністрації та профспілкового комітету, в 

Університеті діє система соціальних пільг. Здійснюється оплата додаткових 

відпусток, виплати доплат, надбавок за вислугу років педагогічним та науково-

педагогічним працівникам, виплачується грошова допомога на оздоровлення. 

Предметом постійної уваги адміністрації та профспілкової організації є 

покращення умов і охорона праці співробітників. 

Конференція трудового колективу один раз на рік заслуховує звіт про 

виконання Колективного договору і приймає відповідне рішення. У разі 

необхідності питання, пов’язані з виконанням Колективного договору, ставляться 

і вирішуються на засіданнях ректорату за участі голови комітету профспілки. 
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Розробкою Колективного договору займається відповідна комісія, що 

створюється на паритетних засадах із представників адміністрації Університету та 

комітету профспілки.  

Діяльність Університету регламентується також Статутом, прийнятим 

конференцією трудового колективу 30 серпня 2016 р. та затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України №131 від 30.01.2017 року. Упродовж 2017 р. 

порушень Статуту не було. Зазначені документи розміщені на веб-сайті 

Університету у розділі «Публічна інформація». 

 

14. Створення належних умов праці відповідно до вимог 

законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства 

про працю 

 

У 2017 р. в Університеті розроблено, затверджено та здійснено комплексні 

заходи для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, для підвищення рівня охорони праці, запобігання 

випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і нещасних 

випадків, а саме: 

– проведено атестацію робочих місць, відповідно до якої працівники, що 

зайняті на роботах із підвищеною небезпекою, працюють у шкідливих умовах, 

отримують надбавки до посадових окладів; 

– проведено навчання і перевірку знань працівників, відповідальних за 

технічний стан та безпечну експлуатацію електро-газового господарства, 

вантажопідйомних кранів, ліфтів, посудин, що працюють під тиском; 

– проведено обов'язковий медичний огляд працівників гуртожитків із 

метою запобігання поширенню інфекційних хвороб, а також медичний огляд 

співробітників, які зайняті на роботах із підвищеною небезпекою та на роботах зі 

шкідливими умовами праці; 

– проведено заходи для попередження дорожньо-транспортних пригод 

автомобільним транспортом Університету; 
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– забезпечено працівників Університету спецодягом, спецвзуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту у відповідності до встановлених норм; 

– проведено виміри опору заземлення, опору ізоляції силової та 

освітлювальної електромережі в усіх приміщеннях Університету; 

– випробувано вентиляційні витяжні канали на кухнях в усіх гуртожитках 

спеціалізованою організацією, про що складено відповідні акти; 

– проведено діагностування та перезарядку вогнегасників на всіх об'єктах 

Університету та доукомплектування усіх будівель Університету первинними 

засобами пожежогасіння; 

– переобладнано каналізаційний стояк та відремонтовано санвузли в 

гуртожитках №3, №5; 

– випробувано системи внутрішнього протипожежного водопостачання 

будівель та пожежні гідранти і складено акти про їх працездатність; 

– проведено чергову обробку дерев’яних конструкцій горищ 

вогнезахисним розчином у навчальних корпусах №1, №2; 

– перевірено на відповідність до вимог, норм та правил пожежної безпеки 

шляхи евакуацій на всіх об'єктах; 

– розроблено, затверджено і впроваджено інструкції з охорони праці та 

пожежної безпеки в усіх підрозділах, відповідно до інструкцій проводяться 

інструктажі для працівників і учасників навчально-виховного процесу; 

– забезпечено усі структурні підрозділи журналами реєстрації інструктажів 

з охорони праці, контролю за станом охорони праці, видачі інструкцій та іншою 

нормативною документацією; 

– оформлено стенди з охорони праці як наочну агітацію в кабінеті охорони 

праці, придбано наочні посібники з безпеки життєдіяльності та здійснено 

передплату на періодичні видання журналів з охорони праці і довідник 

спеціаліста з охорони праці; пожежної безпеки; 

– приведено у відповідність до вимог нормативних актів штучне 

освітлення в аудиторіях навчальних корпусів №3, №4, у бібліотечному корпусі 

(заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні). 
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– у гуртожитку № 5 в секціях № 230, 240, 250, 260 замінено електромережу 

(світильники, розетки, вимикачі) та здійснено капітальний ремонт 16-ти житлових 

кімнат. 

Зазначені заходи дозволили забезпечити безпечні умови функціонування 

освітнього середовища Університету. 

 

15. Стабільне фінансово-економічне становище університету та ефективне 

використання майна, закріпленого за університетом (переданого йому), 

дотримання вимог законодавства під час надання в користування іншим 

особам зазначеного майна 

 

Фінансово-господарська діяльність Університету у звітному році 

здійснювалась за трьома бюджетними програмами за загальним та спеціальним 

фондами, серед яких: 

– підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів 

акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики (КПКВ 2201160), 

– виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних 

закладів (2201190), 

– дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за 

державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка 

наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, 

наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності 

Державного фонду фундаментальних досліджень (КПКВ 2201040). 

За згаданими програмами до Університету надійшло коштів на суму 166 

млн. 798 тис. грн, у тому числі – із Державного бюджету 106 млн. 275 тис. грн та 

власних надходжень на суму – 60 млн. 523 тис. грн, у тому числі перехідний 

залишок – 10 млн. 307 тис. грн. 

Надходження до спеціального фонду Університету у 2017 році склали 

60 млн. 523 тис. грн, у тому числі перехідний залишок – 10 млн. 307 тис. грн. 

Основне джерело надходжень – плата за навчання студентів, аспірантів і докторантів – 

33 млн. 57 тис. грн; від наукової діяльності  – 747 тис. грн; кошти, отримані від 

плати за проживання в гуртожитках й іншої господарської діяльності – 
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11 млн. 949 тис. грн; плата за оренду майна – 137 тис. грн; від реалізації майна – 

9 тис. грн; інші джерела власних надходжень – 4 млн. 320 тис. грн (таблиця 9). 
 

Таблиця 9 – Надходження коштів спеціального фонду університету у 2017 році 

№ 

з/п 
Надходження 

Сума, 

тис. грн 

1 Залишок коштів станом на 01.01.2017р.  10307 

2 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю, у тому числі 

33804 

 

 – від наукової діяльності 747 

3 Надходження від додаткової (господарської) діяльності 11946 

4 Плата за оренду майна 137 

5 Надходження від реалізації в установленому порядку майна  

(крім нерухомого майна) 

9 

6 Інші джерела власних надходжень, у тому числі:  4320 

 – благодійні внески 11 

 – власні надходження в натуральній формі 817 

 – стипендії Кабінету Міністрів України молодим науковцям 40 

 – виконання Хмельницьким національним університетом 

«Програми по перепідготовці та наданню допомоги у 

працевлаштуванні військовослужбовцям, звільненим у запас 

або відставку в рамках діяльності центру перепідготовки та 

соціальної адаптації» 

1774 

 – виконання грантового проекту «КТУ – Модуль трансферу 

знань – від прикладних досліджень і обміну технологічно-

підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних 

навчальних програмних модулів» 

181 

 – надходження відсотків від розміщення на депозитах 

тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання 

платних послуг у ПАТ «Державний ощадний банк України» та  

ПАТ АБ «Укргазбанк»  

1497 

 Разом 60523 

 

У звітний період зі спеціального фонду було здійснено такі видатки 

(таблиця 10). 
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Таблиця 10 – Видатки зі спеціального фонду бюджету Університету у 2017 році 

№ 

з/п 
Показники 

Сума, 

тис. грн 

1 Оплата праці 23773 

2 Нарахування на оплату праці 5064 

3 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 

для навчальних і господарчих цілей, оплата послуг та інші 

видатки 

5194 

4 Оплата податків та зборів, обов’язкових платежів до бюджету 300 

5 Видатки на відрядження 175 

6 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7323 

7 Стипендії Кабінету Міністрів України молодим науковцям 40 

8 Придбання обладнання та предметів довгострокового 

користування  

1189 

9 Поповнення бібліотечних фондів (придбання літератури та 

періодичних видань) 

136 

10 Капітальний ремонт житлового фонду  455 

 Разом 43649 

 

За рахунок коштів спеціального фонду було забезпечено виплату 

заробітної плати з нарахуваннями на неї працівникам, які за штатним розписом 

утримуються за рахунок спеціального фонду, на загальну суму 28 млн. 837 тис. 

грн. 

У 2017 році зі спеціального фонду на поповнення бібліотечних фондів 

було витрачено 136 тис. грн, на здійснення капітальних ремонтів в гуртожитках – 

455 тис. грн, на здійснення поточних ремонтів в корпусах – 611 тис. грн, в 

гуртожитках – 709 тис. грн. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та 

предметів довгострокового користування витрачено 2 млн. 238 тис. грн, зокрема, 

проведено тендер і закуплено комп’ютерної техніки на суму 268 тис. грн, 

офісного устаткування та приладдя на суму 255 тис. грн, предметів для 

навчальних цілей – 176 тис. грн, на навчальне та лабораторне обладнання – 

1 млн. 439 тис. грн. 
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Ощадливе використання коштів забезпечувало платоспроможність та 

фінансову стійкість Університету впродовж усього 2017 року. 

Матеріально-технічну базу Університету складають: вісім навчальних кор-

пусів (загальна площа 41735,5 м²), п’ять гуртожитків (загальна площа 28344,1 м²), 

бібліотека, спортивно-оздоровчий табір, спортивно-екологічний комплекс, 

інформаційно-комунікаційні центри дистанційного навчання, велика кількість 

інженерних мереж і обладнання, що забезпечують функціонування всього 

навчального комплексу. Загальна площа всіх приміщень Університету – 84618 м². 

Площа приміщень, що здаються в оренду, – 701 м². 

Від здавання приміщень в оренду у 2017 році Університет отримав коштів 

на загальну суму 137 тис. грн. Приміщення Університету здавалися в оренду для 

надання послуг торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, медичних 

послуг, приготування їжі та торгівлі нею, для розміщення пральних апаратів в 

гуртожитках, для надання культурно-освітніх послуг. 

 

16. Подання щоквартальної звітності про використання майна, закріпленого 

за університетом, зокрема майна, наданого у користування іншим особам 
 

Звітність про використання майна, закріпленого за Університетом, 

своєчасно складалася та подавалася у МОН України відповідно до встановленого 

графіка у повному обсязі. 

  

17. Дотримання університетом вимог законодавства, забезпечення 

виконання в установлені строки вимог Держфінінспекції та її 

територіальних органів 

 

Університет дотримується вимог законодавства, вимоги Держфінінспекції 

(Держаудитслужби) виконує в установлені строки. Університет повністю виконав 

вимоги Держаудитслужби останньої перевірки та постійно надає інформацію на 

вимогу органів Держаудитслужби. 
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18. Вжиття заходів до вдосконалення управління університетом, зміцнення 

фінансово-господарської дисципліни 

 

Для вдосконалення управління Університетом, зміцнення фінансово-

господарської дисципліни в Університеті було підготовлено і введено в дію 

накази ректора та розпорядження проректора з НПР (наказ від 12.06.2017 №85 

«Про оптимізацію використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі», 

наказ від 28.07.2017 №106 «Про призначення відповідальних та затвердження 

Порядку застосування системи електронних закупівель Хмельницького 

національного університету», наказ від 10.08.2017 №110 «Про створення постійно 

діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд університету», наказ від 

21.09.2017 №123 «Про організацію виконання основних завдань із 

удосконаленням діяльності університету у 2017-2018 н. р.», наказ від 13.09.2016 

№124 «Про організацію робіт по освоєнню капітальних трансфертів, виділених 

університету на реконструкцію дахів навчальних корпусів з встановленням 

сонячних дахових електростанцій», наказ від 19.09.2017 №127 «Щодо безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу», наказ від 21.09.2017 №129 «Про 

проведення річної інвентаризації активів та зобов’язань», наказ  від 16.11.2017 

№161 «Про створення комісії для визначення показників, віднесення до груп за 

оплатою праці керівних працівників бібліотеки ХНУ на 2018 рік», наказ від 

14.12.2016 №181 «Про призначення відповідальних осіб за технічний стан та 

безпечну експлуатацію електро-газового господарства, вантажопідйомних кранів, 

ліфтів, посудин, що працюють під тиском», розпорядження від 05.12.2017 №72 

«Щодо формування кошторису університету на 2018 рік»). 

Вжиті заходи сприяли зміцненню фінансово-господарської дисципліни 

структурних підрозділів Університету та Університету в цілому. 

 

19.Своєчасне проведення розрахунків з юридичними та фізичними особами 

За звітний період Університет своєчасно і в повному обсязі здійснював 

розрахунки з юридичними та фізичними особами. Прострочених платежів немає.  
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20. Цільове та ефективне використання коштів Державного бюджету 

 

Університет із Державного бюджету отримав коштів на суму 106 млн. 275 

тис. грн. За рахунок коштів, що надійшли із Державного бюджету, здійснено 

видатки у 2017 році за напрямами, вказаними у таблиці 11, на загальну суму 106 

млн. 275 тис. грн. 

 
Таблиця 11 – Видатки загального фонду бюджету Університету в 2017 році 

№ 

з/п 
Видатки 

Сума, 

тис. грн 

1 Оплата праці 61007 

2 Нарахування на оплату праці 13395 

3 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 695 

4 Компенсації видатків на харчування та інших видатків 

студентам з числа дітей-сиріт 

1725 

5 Оплата послуг (крім комунальних) 1071 

6 Видатки на відрядження 52 

7 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3145 

8 Виплата стипендій студентам, аспірантам і докторантам 21122 

9 Державна цільова підтримка пільговим категоріям 

громадян з числа студентів денної форми навчання для 

проживання в студентських гуртожитках  

39 

10 Одноразова адресна допомога випускникам педагогічного 

профілю 

24 

11 Придбання предметів довгострокового користування 261 

12 Реконструкція дахів корпусів з встановленням сонячних 

дахових електростанцій 

3739 

 Разом 106275 

 

Виділені у 2017 році бюджетні асигнування забезпечили виплату заробітної 

плати з нарахуваннями на неї працівникам, які утримуються за рахунок 

загального фонду на суму 74 млн. 402 тис. грн, стипендій студентам, аспірантам і 

докторантам на суму 21 млн. 122 тис. грн, компенсації видатків на харчування та 
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інших видатків студентам з числа дітей-сиріт на суму 1 млн. 695 тис. грн. На 

відшкодування видатків за комунальні послуги та енергоносії із загального фонду 

профінансовано 3 млн. 145 тис. грн, відповідно до приведеного контингенту 

студентів.  

За рахунок коштів загального фонду здійснено поточний ремонт по заміні 

вікон на металопластикові у навчальних корпусах № 1-4, у навчально-

виробничому корпусі № 2 на загальну суму 640 тис. грн, поточний ремонт 

підвального приміщення навчального корпусу фізичного виховання на суму 199 

тис. грн, поточний ремонт прибудови їдальні на суму 159 тис. грн, реконструкція 

дахів навчального корпусу №3, навчального корпусу №4, навчального корпусу 

фізичного виховання зі встановленням трьох дахових сонячних електростанцій на 

суму 3 млн. 739 тис. грн. 

У 2017 році на виконання наказу МОН України від 28.03.2016 № 343 «Про 

затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким 

категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за 

напрямами і спеціальностями педагогічного профілю» (зі змінами) Університет 

отримав одноразову адресну допомогу з МОН України на суму 24 тис. грн, яка 

була виплачена випускникам у повному обсязі.  

 

21. Своєчасне та у повному обсязі виконання університетом зобов’язань 

перед державним бюджетом, органами Пенсійного фонду України, 

державними  соціальними фондами. 

 

Університет вчасно та у повному обсязі виконує зобов’язання перед 

Державним бюджетом, Пенсійним фондом України, державними цільовими 

фондами, сплачує своєчасно податки і збори. 
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22. Виконання кошторису надходжень і видатків університету, недопущення 

виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті послуги з 

енергопостачання та комунальні послуги 

 

У звітному періоді Університет своєчасно і в повному обсязі здійснював 

платежі з виплат по заробітній платі, за спожиті комунальні послуги та 

енергоносії. Заборгованість за цими видами видатків відсутня.  

 

23. Дотримання вимог щодо подання на затвердження річного кошторису 

надходжень і видатків університету 

 

Річний кошторис Університету було своєчасно надано і затверджено 

головним розпорядником – МОН України. 

 

24. Розвиток студентського спорту 

 

Фізичне виховання і спорт є одним із пріоритетних напрямів діяльності 

Університету. Забезпечують фізичне виховання та спортивно-масову роботу в 

Університеті кафедра фізичного виховання, кафедра здоров’я людини та 

спортивний клуб.  

Для забезпечення цієї діяльності в навчальних планах спеціальностей 

передбачені навчальні години на дисципліну «Фізичне виховання» у кількості 

1 аудиторне заняття на тиждень упродовж 1-2 курсів. Також передбачено з 

дисципліни «Фізичне виховання» підсумковий контроль наприкінці кожного 

навчального року у вигляді заліку. Окрім того, на старших курсах в навчальні 

плани внесено факультативні години для дисципліни «Фізичне виховання».  

Висококваліфіковані викладачі, наявна матеріально-технічна база 

дозволяють здійснювати фізичне виховання не лише у групах загальної фізичної 

підготовки та у групах спеціального медичного відділення, а також у спортивних 

секціях.  

На сьогодні в Університеті працюють такі спортивні секції (таблиця 12). 
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Таблиця 12 – Види спортивних секцій в Університеті 

Основні види спорту 
Кількість, 

осіб 

Баскетбол (чол.) 12 

Баскетбол (жін.) 12 

Бокс (чол.) 9 

Бокс (жін.) 6 

Боротьба вільна (чол.) 10 

Боротьба вільна (жін.) 10 

Веслування на байдарках і каное 15 

Волейбол (чол.) 18 

Волейбол (жін.) 18 

Волейбол пляжний 6 

Легка атлетика 14 

Регбі 18 

Теніс настільний 18 

Футбол (чол.) 18 

Футбол (жін.) 18 

Види спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор:  

Армспорт 6 

Більярдний спорт 6 

Пауерліфтинг 12 

Футзал 15 

Шахи 6 

 

Однією із форм фізичного виховання студентів є самостійні або додаткові 

заняття у позанавчальний час, які реалізуються на основі платних послуг. Такі 

заняття проходять з вільної боротьби, аеробіки, боксу, атлетичної гімнастики, 

настільного тенісу, бойового самбо.  

Кафедри здоров’я людини та фізичного виховання і спортивний клуб 

постійно приділяють значну увагу пропаганді фізичної культури та спорту. З цією 

метою було задіяно і використано різні форми і методи роботи. Постійно 

оновлюється наочна агітація в навчальних корпусах. Здобутки і досягнення 

студентів-спортсменів постійно висвітлюються на сайті Університету та на сайтах 

кафедр, у засобах масової інформації. Проводяться заходи фізкультурно-

спортивного спрямування. Зокрема, за звітний період було проведено низку таких 

заходів, серед них: 

 Відкритий обласний турнір із волейболу серед жіночих команд, 

присвячений Героям «Небесної сотні» (21-22.10.2017); 
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 сходження на Говерлу «Говерляна 2017» (1.10.2017); 

 відкриття скверу Олімпійськї слави (12.10.2017); 

 Міжнародний день студентського спорту в ХНУ (22.09.2017); 

 Відкритий турнір спортклубу ХНУ, присвячений Дню фізичної 

культури і спорту з настільного тенісу (5-6.09.2017); 

 День фізичної культури і спорту в університеті;  

 Веслувальний марафон (26-28.05.2017); 

 Міська спартакіада ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з волейболу серед 

чоловічих команд (27-28.03.2017); 

 Спартакіада ЗВО міста Хмельницького з волейболу серед жіночих 

команд (29-31.03.2017); 

 Зустріч кращих студентів-регбістів з міським головою 

О. Симчишиним (12.02.2017). 

Сприяє пропагандистській роботі проведення викладачами кафедри 

здоров’я людини та кафедри фізичного виховання курсів підвищення кваліфікації 

тренерів; проведення і широке висвітлення результатів практик студентів 

спеціальності «Здоров’я людини», серед яких – туристична практика «Від Одеси 

до Карпат» (червень 2017); практика у рекреаційному центрі «Берег надії» (28.04-

8.05.2017). 

Студенти спеціальності «Здоров’я людини» беруть участь в організації 

спортивних змагань, зокрема зарекомендували себе як досвідчені судді на 

змаганнях з техніки пішохідного туризму (4-6.05.2017). 

Найкращою агітацією за здоровий спосіб життя були показові виступи 

наших спортсменів на університетських святах. Традиційно проводяться 

фізкультурно-спортивні заходи до Дня фізичної культури і спорту, де переможці 

змагань нагороджуються пам’ятними сувенірами і дипломами. Кращі викладачі 

кафедри, пропагуючи олімпійську освіту, проводять регулярно Олімпійські уроки 

в навчальних закладах міста, на прикладах досягнень наших студентів-олімпійців 

пропагують Олімпійські ідеї.  

Після закінчення спортивного сезону проводились огляди-конкурси, на 

яких визначали: 

– кращого спортсмена року;  



 

69 

– десятку кращих спортсменів року;  

– кращі групи спортивного вдосконалення.  

Інформацію про досягнення студентів-спортсменів Університету, подано 

нижче. 

Участь у 29-й Всесвітній літній Універсіаді в Тайбеї (провінція Тайвань, 

КНР) взяли студенти спеціальності «Здоров’я людини» Заболотний Ярослав і 

Ломачинська Ангеліна, вони посіли відповідно VI і VII місця з важкої атлетики. 

Результати участі спортсменів Університету в ХІІІ літній Універсіаді 

України серед ЗВО у 2017 році представлені у таблиці 13. 

 

Таблиця 13 – Результати участі спортсменів Університету в ХІІІ літній Універсіаді 

                         України серед ЗВО у 2017 році 

Вид спорту 
Термін, місце 

проведення 
Очки Місце-Медалі 

Загальне 

командне 

місце 

Ушу 16-20 березня 
м. Бровари 

81 ІІ-місце  

Більярдний 

спорт 
7-9 квітня 

м. Київ 

116 ІІІ-місце ІІ місце серед 

усіх ЗВО 

Тхеквондо 26 травня 
м. Київ 

83 ІІ-місце  

Волейбол 

(чоловіки) 
10-15 травня 
м. Чернігів 

180  ІІІ місце в 

зоні 

Веслування на 

байдарках і 

каное 

12-14 червня  
м. Дніпро 

611 І-місце – 2 медалі 
ІІ-місце – 3 медалі 
ІІІ місце – 1 медалі 

ІІІ місце 

серед усіх 

ЗВО 
Легка атлетика 5-9 травня  

м. Луцьк 

68   

Важка атлетика 21-25 травня,  
м. Миколаїв 

342 І-місце – 2 медалі 
 

І місце у 5 

категорії 
5-серед усіх 

ЗВО 
Вільна боротьба 17-19 травня 

м. Хмельницький 

489 І-місце – 1 медаль 
ІІ-місце – 2 медалі 
ІІІ місце – 3 медалі 

І місце серед 

усіх ЗВО 

Регбі (чоловіки) 20-21 червня 
м. Хмельницький 

396 І-місце – 11 медалей І місце серед 

усіх ЗВО 

Регбі (жінки) 20-21 червня 
м. Хмельницький 

325   

Теніс настільний 23-28 квітня 
м. Житомир 

86 ІІІ місце  І місце у 5 

категорії 

Бокс 17-23 квітня  
м. Харків 

74 ІІ місце  
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За загальним підсумком Університет посів І місце в заліку ХІІІ літньої 

Універсіади України серед ЗВО (4 категорія) 2017 рік. 

Результати участі спортсменів Університету в Універсіаді Хмельницької 

області серед ЗВО у 2016-2017 році представлені у таблиці 14. 

 

Таблиця 14 – Результати участі спортсменів Університету в Універсіаді Хмельницької 

області серед ЗВО у 2016-2017 році 

№ 

з/п 
Вид спорту 

Склад 

команди 
Місце проведення 

Термін 

проведення 
Зайняте 

місце 

1 Баскетбол 3х3 (чол.) 4 чол. Хмельницький 14.05.2017 2 

2 Баскетбол 3х3 (жін.) 4 жін. Хмельницький 14.05.2017 2 

3 Волейбол (жін.) 12 жін. 
Кам’янець-

Подільський 13-14. 05.2017 5 

4 Волейбол (чол.) 12 чол. Хмельницький 16-17. 05.2017 2 

5 Волейбол пляжний (чол.) 2+1 Хмельницький 18-19. 05.2017 2 

6 Волейбол пляжний (жін.) 2+1 Хмельницький 18-19. 05.2017 3 

7 Теніс настільний 2 чол.+2 жін. 
Кам’янець-

Подільський 13-14. 04.2017 2 
 

У загальному підсумку Університет посів ІІ місце в заліку Універсіади 

Хмельницької області. 

Результати участі спортсменів Університету в Універсіаді 

м. Хмельницького серед ЗВО у 2016-2017 році представлені у таблиці 15. 

 

Таблиця 15 – Результати участі спортсменів Університету в Універсіаді м. Хмельницького 

                         серед ЗВО у 2016-2017 році 

Вид програми 
Строки 

проведення 
Програма змагань Склад команди 

Зайняте 

місце 

Легкоатлетичний 

крос 

13.10.2016 Чоловіки – 1000 м. жінки 

– 500 м. 

10 осіб – 6 заліків 2 

Настільний теніс 8-11.11.2016 Змагання командні 2 чол. + 1 жін. 1 

Шахи  6-9.12.2016 Змагання командні 2 чол. + 1 жін. 1 

Баскетбол 13-15.03.2017 Змагання командні 10 осіб 2 

Волейбол 27-30.03.2017 Змагання командні 10 осіб 1 

- 13.04.2017 Чоловіки – 100м, 1000м, 

підтягування  

Жінки – 100 м, 500 м, 

згинання та розгинання 

рук в упорі лежачи 

6 осіб – 5 заліків 1 

Міні-футбол 25-27.04.2017 Змагання командні 10 осіб 3 

 






