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ВСТУП 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка – 

багатогалузевий класичний університет державної форми власності, 

підпорядкований Міністерству освіти і науки України (далі – МОН України), що 

діє згідно з Ліцензією МОН України, виданою 28.12.2016 р. № 1518 л 

(переоформлення), Сертифікатом про акредитацію за статусом вищого 

навчального закладу IV рівня серії РД-IV № 2323354, виданим 08.01.2013 р., та 

сертифікатами про акредитацію освітніх (освітньо-професійних/освітньо-

наукових) програм/спеціальностей Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (далі – К-ПНУ). 

Упродовж 2021 р. ректор Сергій КОПИЛОВ забезпечував виконання умов 

контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р. та цільових показників діяльності 

закладу вищої освіти, який укладено з МОН України. 

17.11.2021 р. Верховна Рада України ухвалила зміни до ст. 42 Закону 

України «Про вищу освіту», метою яких є забезпечення відкритості системи 

моніторингу досягнення цільових показників діяльності ЗВО України, що 

повинен забезпечити його керівник. Окрім того, ст. 34 та ст. 79 Закону України 

«Про вищу освіту» вимагається в щорічному звіті керівника закладу вищої освіти 

подавати інформацію про рівень досягнення цільових показників діяльності 

вишу, визначених контрактом, станом на 31 грудня року, за який складається 

звіт, та цільові показники діяльності закладу, механізми перевірки, терміни 

досягнення показників, а також щорічні звіти, які оприлюднюються на 

офіційному сайті відповідного закладу вищої освіти. 

Упродовж 2021 р. К-ПНУ своєю діяльністю сприяв зміцненню 

демократичних цінностей, формуванню наукових традицій суспільства, 

забезпечуючи підготовку конкурентоспроможних випускників спеціальностей 

для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у 

кваліфікованих фахівцях. Університет ефективно функціонував в умовах 

карантину, зумовленими пандемією COVID-19, та запровадив необхідні 

організаційно-управлінські заходи із запобігання поширенню хвороби серед 

учасників освітнього процесу. 

Керуючись законодавством України про освіту та вищу освіту, науку та 

науково-технічну діяльність, нормативними документами МОН України, 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Статутом К-ПНУ 

(нова редакція), Колективним договором між адміністрацією та профспілковим 

комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка на 2021-2023 роки, рішеннями конференції трудового 

колективу, Наглядової ради, вченої ради, ректорату, в університеті проводилася 

робота із забезпечення зростання рівня якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти. 

Ректор у своїй діяльності забезпечував реалізацію державної політики в 

галузі освіти і науки, зокрема: функціонування системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти, належний рівень якості освітньої діяльності та 
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якості вищої освіти, проведення сучасних наукових досліджень, реалізацію 

державницького підходу щодо національно-патріотичного виховання 

студентської молоді, міжнародної співпраці із зарубіжними закладами вищої 

освіти, науковими організаціями, установами та фондами в контексті 

інтернаціоналізації вищої освіти в Україні тощо. 

Упродовж звітного періоду діяльність ректора Сергія КОПИЛОВА та 

колективу К-ПНУ базувалася на виконанні низки рішень Кабінету Міністрів 

України, МОН України та Хмельницької обласної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо продовження карантину з 

відповідними обмеженнями згідно з постановами Кабінету Міністрів України: від 

05.01.2021 р. № 2 «Про продовження дії карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19»; від 21.01.2021 р. № 13-ОД «Про 

особливості організації освітнього процесу в ІІ семестрі 2020-2021 н. р. в умовах 

продовження дії карантину»; від 16.03.2021 р. № 27 «Про тимчасовий перехід на 

дистанційне навчання»; від 30.04.2021 р. № 40 «Про продовження навчання з 

використанням дистанційних технологій»; від 06.05.2021 р. № 41 «Про 

поступовий перехід на змішане навчання»; від 21.10.2021 р. №130-ОД «Про 

тимчасову організацію освітнього процесу в умовах епідеміологічної небезпеки»; 

від 01.11.2021 р. № 527-К «Про роботу університету на період «червоного» рівня 

епідеміологічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-

19»; від 08.11.2021 р. № 86 «Про продовження навчання з використанням 

технологій дистанційного навчання в І семестрі 2021-2022 н. р.» та ін. 

Упродовж звітного періоду в К-ПНУ продовжено роботу з удосконалення 

нормативної бази щодо організації освітнього процесу та забезпечення якості 

освітньої діяльності. З цією метою було створено / оновлено / затверджено такі 

нормативні документи: 

– Положення про кафедру військової підготовки К-ПНУ (нова редакція) 

(затверджено вченою радою 25.02.2021 р., протокол № 3; рекомендовано для 

погодження з МО України та МОН України); 

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

про вищу освіту у К-ПНУ (нова редакція) (затверджено вченою радою 

25.02.2021 р., протокол № 3); 

– Концепція інформатизації К-ПНУ на 2021-2025 рр. (затверджено вченою 

радою 25.03.2021 р., протокол № 4); 

– Положення про порядок замовлення, видачі та обліку академічних довідок 

у К-ПНУ (затверджено вченою радою 29.04.2021 р., протокол № 6); 

– Методичні рекомендації з розроблення навчальних планів підготовки 

здобувачів вищої освіти в К-ПНУ (нова редакція) (затверджено вченою радою 

25.02.2021 р., протокол № 3); 

– Положення про науково-дослідний центр історії Центральної та Східної 

Європи К-ПНУ (затверджено вченою радою 01.04.2021 р., протокол № 5); 

– Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін 

здобувачами вищої освіти в К-ПНУ (нова редакція) (затверджено вченою радою 
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29.04.2021 р., протокол № 6); 

– Кодекс академічної доброчесності К-ПНУ (нова редакція) (затверджено 

вченою радою 29.04.2021 р., протокол № 6); 

– План заходів щодо впровадження електронної системи управління 

навчанням (Learning Management System) у К-ПНУ (затверджено вченою радою 

29.04.2021 р., протокол № 6); 

– Положення про оплату праці працівників К-ПНУ (затверджено вченою 

радою 29.04.2021 р., протокол № 6); 

– Проєкт «Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ» (нова 

редакція) (затверджено вченою радою 08.06.2021 р., протокол № 7); 

– Положення про порядок надання освітніх та інших послуг у К-ПНУ (нова 

редакція) (затверджено вченою радою 08.06.2021 р., протокол № 7);  

– Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, 

науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в 

К-ПНУ (нова редакція) (затверджено вченою радою 08.06.2021 р., протокол № 7);  

– Положення про раду з науково-методичної роботи і забезпечення якості 

вищої освіти факультету К-ПНУ (затверджено вченою радою 08.06.2021 р., 

протокол № 7); 

– Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг у К-ПНУ 

(нова редакція) (затверджено вченою радою 08.06.2021 р., протокол № 7); 

– Порядок проведення внутрішньої акредитації освітніх (освітньо-

професійних/освітньо-наукових програм) спеціальностей К-ПНУ (затверджено 

вченою радою 24.06.2021 р., протокол № 8); 

– Норми часу для планування і обліку основних видів методичної, наукової 

та організаційної роботи науково-педагогічних працівників К-ПНУ (нова 

редакція) (затверджено вченою радою 24.06.2021 р., протокол № 8); 

– План внутрішньої акредитації освітньо-професійних програм 

спеціальностей К-ПНУ в І семестрі 2021-2022 н. р. (затверджено вченою радою 

30.08.2021 р., протокол № 10); 

– Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти К-ПНУ (нова 

редакція) (затверджено вченою радою 30.08.2021 р., протокол № 10); 

– Положення про Індивідуальний навчальний план здобувача вищої 

освіти К-ПНУ (нова редакція) (затверджено вченою радою 30.08.2021 р., 

протокол № 10); 

– Зміни до Правил прийому до К-ПНУ в 2021 році (затверджено вченою 

радою 14.09.2021 р., протокол № 11); 

– Подання проєкту Статуту К-ПНУ (нова редакція) на погодження 

конференцією трудового колективу університету (затверджено вченою радою 

28.09.2021 р., протокол № 12); 

– Склад комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ на 2021-

2021 н. р. (затверджено вченою радою 28.10.2021 р., протокол № 13); 

– Склад ради з науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти К-ПНУ на 2021-2021 н. р. (затверджено вченою 

радою 28.10.2021 р., протокол № 13); 
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– Антикорупційна програма К-ПНУ на 2021-2023 роки (затверджено 

вченою радою 28.10.2021 р., протокол № 13); 

– Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення 

корупції К-ПНУ (затверджено вченою радою 28.10.2021 р., протокол № 13); 

– Положення про Центр регіональних досліджень К-ПНУ (нова редакція) 

(затверджено вченою радою 28.10.2021 р., протокол № 13); 

– Положення про Центр польської мови і культури К-ПНУ (нова редакція) 

(затверджено вченою радою 28.10.2021 р., протокол № 13); 

– Положення про науково-дослідний «Центр огієнкознавства» (нова 

редакція) (затверджено вченою радою 28.10.2021 р., протокол № 13); 

– Положення про науково-дослідну лабораторію інноваційних технологій у 

туризмі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи (нова редакція) 

(затверджено вченою радою 28.10.2021 р., протокол № 13); 

– Положення про наукову лабораторію «Технології підготовки 

конкурентоздатного педагога до реалізації Концепції «Нова українська школа» в 

умовах інноваційного освітнього середовища» (нова редакція) (затверджено 

вченою радою 28.10.2021 р., протокол № 13); 

– Положення про навчально-наукову лабораторію «Теорія і практика 

початкової освіти» (нова редакція) (затверджено вченою радою 28.10.2021 р., 

протокол № 13); 

– Положення про науково-дослідну лабораторію «Теоретико-методологічні 

засади дошкільної освіти» (нова редакція) (затверджено вченою радою 

28.10.2021 р., протокол № 13); 

– Методичні рекомендації з перевірки курсових, 

дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій, авторефератів 

дисертацій здобувачів вищої освіти К-ПНУ на академічний плагіат (затверджено 

вченою радою 28.10.2021 р., протокол № 13); 

– Положення про наукові школи К-ПНУ (затверджено вченою радою 

25.11.2021 р., протокол № 14); 

– Положення про Центр мовознавчих студій Інституту української мови 

НАН України та К-ПНУ (нова редакція) (затверджено вченою радою 

25.11.2021 р., протокол № 14); 

– Положення про навчально-наукову лабораторію діалектологічних 

досліджень К-ПНУ (нова редакція) (затверджено вченою радою 25.11.2021 р., 

протокол № 14); 

– Положення про науково-дослідну лабораторію «Гендерні профілактично-

оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації К-ПНУ (нова 

редакція)» (затверджено вченою радою 25.11.2021 р., протокол № 14); 

– Положення про студентський науковий гурток і проблемну групу К-ПНУ 

(нова редакція) (затверджено вченою радою 25.11.2021 р., протокол № 14); 

– Порядок проведення та оцінювання об’єктивного структурованого 

практичного (клінічного) іспиту здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія (затверджено вченою 

радою 25.11.2021 р., протокол № 14); 
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– Ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за 

результатами зимової екзаменаційної сесії 2021-2022 н. р. (затверджено вченою 

радою 28.12.2021 р., протокол № 15); 

– Положення про приймальну комісію К-ПНУ (нова редакція) (затверджено 

вченою радою 28.12.2021 р., протокол № 15); 

– Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в К-ПНУ у 2022 

році (затверджено вченою радою 28.12.2021 р., протокол № 15); 

– Розподіл ліцензованого обсягу для підготовки здобувачів ступенів вищої 

освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» за освітніми програмами 

денної та заочної форм здобуття освіти у 2022 році (затверджено вченою радою 

28.12.2021 р., протокол № 15); 

– Положення про освітні програми в К-ПНУ (нова редакція) (затверджено 

вченою радою 28.12.2021 р., протокол № 15); 

– Положення про музей історії К-ПНУ (нова редакція) (затверджено вченою 

радою 28.12.2021 р., протокол № 15) та ін. 

На засіданнях вченої ради К-ПНУ колегіально обговорювали питання щодо 

змін у структурі Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка та ухвалили рішення щодо: 

– реорганізації природничого та економічного факультетів шляхом їх злиття 

з 06.01.2021 р. та створення на їх базі природничо-економічного факультету 

(ухвала вченої ради від 05.01.2021 р., протокол № 1; введено в дію наказом 

ректора від 05.01.2021 р. № 2-ОД); 

– перейменування факультету корекційної та соціальної педагогіки і 

психології на факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи 

(ухвала вченої ради від 29.06.2021 р., протокол № 8; введено в дію наказом 

ректора від 29.06.2021 р. № 84-ОД); 

– перейменування кафедри інформатики на кафедру комп’ютерних наук 

(ухвала вченої ради від 24.06.2021 р., протокол № 8; введено в дію наказом 

ректора від 29.06.2021 р. № 84-ОД);  

– перейменування кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти на 

кафедру спеціальної та інклюзивної освіти (ухвала вченої ради від 29.06.2021 р., 

протокол № 9; введено в дію наказом ректора від 29.06.2021 р. № 84-ОД). 

У К-ПНУ здійснювалася робота із забезпечення сучасних потреб суспільства 

в зростанні рівня якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, керуючись 

законодавством України про освіту та вищу освіту, науку та науково-технічну 

діяльність, наказами та директивами МОН України, Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, іншими нормативно-розпорядчими 

документами в галузі вищої освіти, Статутом Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція), Колективним 

договором між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-

2023 роки та змінами до нього, рішеннями конференції трудового колективу 

університету, Наглядової ради, вченої ради, ректорату.  

Ректор Сергій КОПИЛОВ здійснював контроль за дотриманням прав і 
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законних інтересів осіб з особливими потребами, організовував роботу 

структурних підрозділів закладу вищої освіти щодо забезпечення доступності 

навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення, зокрема їх безперешкодний доступ до будівель, навчальних корпусів 

та іншої інфраструктури відповідно до державних норм, правил і стандартів. 

Ректор сприяв створенню в К-ПНУ відділу фандрайзингу (рішення вченої 

ради 29.04.2021 р., протокол № 6), котрий сприятиме успішній реалізації 

творчого потенціалу в університеті, практичному впровадженню результатів 

наукових і творчих досягнень учасників освітнього процесу шляхом розроблення 

освітніх, дослідницьких, інноваційних проєктів та забезпечення їх фінансування 

коштом зовнішніх джерел і грантів. 

Досягнення колективу науково-педагогічних працівників та здобувачів 

вищої освіти К-ПНУ було пошановано на всеукраїнському рівні, зокрема: 

– відповідно до Указу Президента України від 16.08.2021 р. № 361/2021 

«Про відзначення державними нагородами України спортсменів – учасників 

літніх Олімпійських ігор та їх тренерів» нагороджено орденом княгині Ольги ІІ 

ступеня Дар’ю Білодід, студентку 4 курсу факультету фізичної культури, за 

досягнення високих спортивних результатів на XXXII літніх Олімпійських іграх 

у м. Токіо (Японія), виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження 

міжнародного авторитету України; 

– згідно з Указом Президента України від 23.08.2021 р. № 406/2021 «Про 

відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України» 

за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення обороноздатності, 

соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з 

нагоди 30-ї річниці незалежності України ректору Копилову С.А., доктору 

історичних наук, професору було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч 

науки і техніки України»; 

– відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2021 р. 

№ 1174-р «Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні 

заслуги у сфері вищої освіти» Степанкову В.С., завідувачу кафедри всесвітньої 

історії, доктору історичних наук, професору, призначено довічну стипендію 

Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти; 

– 20.05.2021 р. в м. Хмельницький відбувся XVI обласний конкурс науково-

дослідних робіт. Серед переможців конкурсу – представники і К-ПНУ, зокрема: 

– колектив авторів науково-дослідної роботи «Аналітична теорія крайових 

задач в неоднорідних циліндричних середовищах» у складі Конета І.М., доктора 

фізико-математичних наук, професора, Пилипюк Т.М., кандидата фізико-

математичних наук, доцента, отримав диплом ІІ ступеня в номінації 

«Прикладні/фундаментальні НДР (технічного профілю)»; 

– дипломи учасників конкурсу в номінації «Монографії, підручники та 

навчальні посібники» отримали:  

– Коваленко Б.О., декан факультету української філології та журналістики, 

кандидат філологічних наук, доцент, за монографію «Від ідіолекту до 
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літературної мови: Поділля кінця ХІХ – початку ХХ ст.»; 

– Лубчинський А.А., кандидат історичних наук, доцент, 

Глушковецький А.Л., декан історичного факультету, кандидат історичних наук, 

доцент, Баженов О.Л., кандидат історичних наук, доцент, Адамовський В.І., 

кандидат історичних наук, доцент, Семенюк-Прибатень А.В., кандидат 

юридичних наук, старший викладач кафедри архівознавства, спеціальних 

історичних та правознавчих дисциплін та Хоптяр Ю.А., кандидат історичних 

наук, доцент – за навчальний посібник «Основи правознавства». 

У грудні 2021 р. Департамент освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької 

обласної державної адміністрації нагородив почесними грамотами і подяками 

науково-педагогічних працівників університету за багаторічну сумлінну працю, 

особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-

педагогічну діяльність, упровадження сучасних методів навчання і виховання 

молоді та з нагоди Дня працівника освіти – Марчук Л.М., завідувача кафедри 

української мови, доктора педагогічних наук, професора; Куха А.М., доктора 

педагогічних наук, професора; Бахмат Н.В., доктора педагогічних наук, 

професора; Мазур Н.А., завідувача кафедри економіки підприємства, доктора 

економічних наук, професора; Стасюка І.І., декана факультету фізичної 

культури, кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента. 

Успішна діяльність колективу у звітний період підтверджена визнанням 

його здобутків на міжнародному і національному рівнях, зокрема: 

К-ПНУ в 2021 р. продемонстрував позитивну динаміку в показниках 

рейтингу наукометричної бази даних Scopus, зокрема щодо збільшення кількості 

публікацій – 133 (2020 р. – 107); кількості цитувань – 293 (2020 р. – 171) та 

зростання показника Індексу Гірша – 9 (2020 р. – 7). Станом на квітень 2021 р. 

заклад посів 142 місце серед 190 ЗВО України (у 2020 р. – 132 місце).  

05.03.2021 р. в інформаційній системі «Вступ.ОСВІТА.UA» для широкого 

кола громадськості, майбутніх абітурієнтів, які планують вступати до закладів 

вищої освіти в 2021 р., їхніх батьків і всіх зацікавлених осіб оприлюднено 

показники щорічного рейтингу закладів вищої освіти України за результатами 

вступної кампанії 2020 р. Статистичні дані рейтингу, отримані з Єдиної 

державної бази з питань освіти (ЄДЕБО) (ДП «Інфоресурс»), за кількістю осіб, 

зарахованих на бюджет у 2020 р. до нашого вишу, університет посів 53 місце 

(2019 р. – 39 місце) та випередив такі провідні виші України, як Київський 

національний лінгвістичний університет (61 місце), Полтавський національний 

педагогічний університет імені В.Г. Короленка (62 місце), Національний 

університет «Острозька академія» (93 місце) та ін. Рейтинг також визначив 

лідерів серед закладів вищої освіти України, що зарахували на навчання 

найбільше вступників за кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного 

або ветеринарного спрямувань). К-ПНУ покращив свої результати на 12 позицій 

(збільшення на 39 осіб), посівши у 2020 р. 103 місце (2019 р. – 115 місце / 264 

особи). Перелік містив інформацію і про найбільший бал ЗНО вступників, яких 

було зараховано на навчання за кошти державного бюджету на перший курс для 
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здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного 

або ветеринарного спрямувань) до університету. Це дало можливість вишу на 13 

позицій покращити свій торішній результат та посісти 123 місце (2019 р. – 136 

місце). Рейтинг також визначив показники найбільшого балу ЗНО вступників, 

яких у 2020 р. зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних 

осіб (контракт). За цим показником університет посів 156 місце серед ЗВО 

України (2019 р. – 155 місце). 

Найбільший міжнародний академічний рейтинг закладів вищої освіти 

«Webometrics Ranking of World’s Universities» кожні шість місяців (публікують у 

січні та липні) пропонує незалежне, об’єктивне, безкоштовне відкрите наукове 

дослідження для надання надійної, багатовимірної, актуальної і корисної 

інформації про ефективність університетів з усього світу. 28.01.2021 р. було 

опубліковано черговий рейтинг. Під час його формування було враховано 

кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок вебсайту закладу 

вищої освіти, зовнішні покликання на нього, цитованість ресурсу, кількість 

завантажених на вебсайт файлів та інші показники, тобто оцінено змістовний та 

інформаційний складники вебсайту вишу. Показники відвідуваності та дизайн 

вебсайтів до уваги не брали. К-ПНУ в січні 2021 р. посів 112 місце серед 316 

вишів України (у січні 2020 р. – 88 місце серед 318 вишів України) та 10821 місце 

серед 30891 університетів світу (у січні 2020 р. – 8407 місце серед 29126 вишів 

світу). Станом на липень 2021 р. університет посів 132 місце серед 314 вишів 

України та 11835 серед 31002 університетів світу. 

Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта», у партнерстві з міжнародною 

групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, 

30.05.2021 р. презентував щорічний академічний рейтинг закладів вищої освіти 

України «ТОП-200 УКРАЇНА 2021», де виш посів 97 місце (у 2020 р. – 88 місце). 

У щорічному консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 

2021 р., у якому було використано найбільш авторитетні серед експертів та 

засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України 

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

критерії оцінювання закладів вищої освіти, станом на липень 2021 р. К-ПНУ 

посів 135 місце серед 242 закладів вищої освіти України (у 2020 р. – 122 місце 

серед 241 ЗВО). 

15.02.2021 р. К-ПНУ було зареєстровано у Всесвітньому рейтингу 

університетів 2022 р. Times Higher Education World University Rankings 2020, що 

включає майже 1400 університетів із 92 країн, які на сьогодні входять до 

найбільших і найрізноманітніших університетських рейтингів. Методологія 

рейтингу показників ефективності включає навчання (навчальне середовище): 

30%, дослідження (об’єм, дохід і репутація); 30%, цитованість (вплив 

досліджень); 30%, світогляд (співробітники, студенти, дослідження); 2,5%, дохід 

від галузі (передача знань).  

У вересні–листопаді 2021 р. К-ПНУ було зареєстровано у Всесвітньому 

рейтингу впливу Times Higher Education Impact Rankings 2022, методологія якого 

базується на Цілях сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй. 
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28.09.2021 р. на засіданні вченої ради (протокол № 12) ректор Копилов С.А. 

запропонував для обговорення проєкт Статуту К-ПНУ (нова редакція), який було 

також погоджено делегатами засідання конференції трудового колективу 

університету 28.09.2021 р. (протокол № 3). 

28.12.2021 р. на засіданні конференції трудового колективу університету 

було затверджено: 

– зміни та доповнення № 1 до розділу V та додатків 3, 8 Колективного 

договору між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 

2021-2023 роки; 

– звіт ректора Копилова С.А. про виконання контракту та цільових 

показників діяльності К-ПНУ за 2021 рік, який отримав схвалення делегатів, що 

засвідчило виконання вимог цільових показників контракту № ІІ-106 від 11 

червня 2020 р., укладеного між ним та МОН України. 
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РОЗДІЛ І. КЕРІВНИК МАЄ ПРАВО: 

1.1. Діяти від імені закладу вищої освіти, представляти його інтереси у 

відносинах з підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми 

власності, фізичними особами та у судових органах, органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування. 

Упродовж 2021 р. ректор Копилов С.А. організовував роботу структурних 

підрозділів К-ПНУ з оперативного розгляду звернень громадян щодо порушень 

службової діяльності, забезпечував прозору систему прийняття на роботу 

працівників, заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 

відповідно до законодавства, відкриту систему зарахування на навчання 

вступників тощо. До участі в роботі приймальної комісії К-ПНУ залучалися 

представники громадськості та органів студентського самоврядування. 

Юридичний сектор систематично представляв в установленому законом порядку 

інтереси вишу в судах та інших органах під час розгляду правових питань і 

спорів про відшкодування заподіяних збитків.  

Упродовж звітного періоду на офіційному вебсайті К-ПНУ та в 

університетській газеті «Студентський меридіан» систематично оприлюднювалася 

інформація про новини законодавства і практику його застосування. Усе це сприяло 

тому, що заяви, скарги та інші звернення про порушення  прав учасників освітнього 

процесу не надходили. У К-ПНУ діє самостійний структурний підрозділ – 

юридичний сектор, основним завданням якого є організація правової роботи, 

спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання 

невиконання вимог законодавства, інших нормативних актів, його керівництвом 

та посадовими особами під час виконання покладених на них завдань та 

функціональних обов’язків.  

Роботу юридичного сектора реалізовано з використанням технічних засобів, 

здійснено інформаційно-довідкову роботу із законодавством, перевірено 

відповідності та завізовано накази та інших документи правового характеру. 

Працівники юридичного сектора брали участь у підготовці, укладанні та 

контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими 

підприємствами, установами та організаціями, давали правову оцінку їхнім 

проєктам, аналізували наслідки розгляду претензій, матеріалів, що надійшли від 

правоохоронних органів, вживали заходів щодо усунення недоліків. 

Ректор залучив до участі в колективних перемовинах щодо укладання проєкту 

Змін та доповнень № 1 до Колективного договору між адміністрацією та 

профспілковим комітетом працівників К-ПНУ на 2021-2023 рр. провідного фахівця 

юридичного сектора Гріх Л.В. Це сприяло додержанню законності в реалізації прав 

трудового колективу під час вирішення питань виробничого характеру. 

Юридичний сектор вживав заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, 

забезпечення охорони праці; надавав правову допомогу працівникам 

університету, які потребували соціального захисту; забезпечував правове 

застосування норм трудового, житлового, пенсійного та іншого законодавства, 

що стосуються прав і законних інтересів працівників трудового колективу, надав 

зацікавленим особам відповідні роз’яснення та консультації щодо застосування 
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чинного законодавства України. 

 

1.2. Розпоряджатися майном та коштами закладу вищої освіти у межах 

обсягів та у порядку, визначеному законодавством, цим контрактом, статутом 

закладу вищої освіти. 

За звітний період ректор забезпечував цільове використання державного 

майна та коштів вишу відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового 

кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України», Закону 

України «Про вищу освіту», Паспортів бюджетних програм МОН України, 

інших чинних нормативних актів у межах кошторисів і штатних розписів на 

2021 р., затверджених МОН України в установленому порядку. Із метою 

утримання стійкого фінансово-економічного становища К-ПНУ, ефективного 

управління його майном, збереження та покращення матеріально-технічної бази 

структурні підрозділи адміністративно-господарської частини за звітний період 

освоїли відповідні кошти. Систематично здійснювався контроль за виконанням 

показників ефективності використання державного майна, а також майнового 

стану К-ПНУ за такими показниками: основні засоби, необоротні активи, 

оборотні активи, дебіторська та кредиторська заборгованість. 

 

1.3. Представляти інтереси уповноваженого органу управління 

стосовно реєстрації прав на нерухоме майно, яке закріплено за закладом 

вищої освіти на праві господарського відання. 

Відповідно до наказу Фонду Державного Майна України від 03.02.2006 р. 

№ 197 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.04.2006 р. за 

№ 380/12254) ректор упродовж 2021 р. забезпечував подання відомостей про 

державне майно (нерухоме майно державних підприємств, їх об’єднань, установ 

і організацій за Формою № 2б(д)). 
 

1.4. Укладати від імені закладу вищої освіти договори відповідно до 

законодавства. 

За період із 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. ректор уклав договори на 

придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря, робіт, послуг і 

комунальних послуг на суму 21796415,53 грн, зокрема: 

– на проведення послуг з акредитації освітніх програм спеціальностей 

університету на суму 619007,40 грн;  

– послуги на поточний ремонт аварійного освітлення гуртожитків на суму 

120675,55 грн; 

– періодичних видань (журнали, газети) на суму 40249,06 грн; 

– виконання робіт поточного ремонту (ліквідація наслідків надзвичайної 

ситуації будівлі стадіону, навчального корпусу №2, гуртожитку №5) на суму 

828769,16 грн;  

– придбання автозапчастин та паливно-мастильні матеріалів на суму 

86167,08 грн; 

– придбання навчальної літератури для поповнення бібліотечного фонду 

університету на суму 39444,79 грн; 
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– придбання господарських та будівельних матеріалів на суму 

435053,38 грн; 

– придбання канцелярського обладнання, студентських квитків, папок для 

дипломів на суму 181042,65 грн;  

– придбання товарів для навчальних цілей на суму 51778,50 грн; 

– придбання медичних засобів, пов’язаних із пандемією COVID-19 на суму 

59919,88 грн;  

– комп’ютерне обладнання та прилади на суму 1200085,40 грн (у т. ч. на 

проведення програми Британської ради Erasmus + на суму 1081176,00 грн); 

– послуги з поточного ремонту автоматичної пожежної сигналізації, 

системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об’єктах на 

суму 199763,02 грн; 

– послуги з виготовлення проєктно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт блискавкозахисту на об’єктах будівель» на суму 

209869,85 грн; 

– послуги з технічного обслуговування і перезарядки сертифікованих 

вогнегасників та придбання на суму 64341,00 грн; 

– ліквідація наслідків буревію (поточний ремонт) покрівлі будівлі 

навчального корпусу за адресою вул. Хмельницька, 28, на суму 196443,45 грн; 

– поточний ремонт навчальних аудиторій на суму 108775,00 грн; 

– капітальний ремонт пожежної сигналізації навчального корпусу №1 на 

суму 1360230,00 грн; 

– капітальний ремонт фасадів (заміна вікон) гуртожитку №1 1385372,00 грн. 

 

1.5. Відкривати від імені закладу вищої освіти рахунки в банках і в 

органах Казначейства у порядку, встановленому законодавством. 

Ректор згідно з додатком 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у 

національній валюті в органах Державної Казначейської служби України відкрив 

рахунки, якими можуть розпоряджатися особи, зазначені в картці зі зразками 

підписів і відбитками печатки в кількості 35 шт. з відповідним кодом програмної 

класифікації видатків та кодом класифікації доходів бюджету, зокрема: відкрито 

аналітичний рахунок з фондом бюджету СФ Плата за послуги бюджетних 

установ за кодом програмної класифікації видатків (2201040 наука); у відділенні 

АТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 315405 відкрито 

рахунок валют EUR (Євро), USD (Долар); у відділенні АБ «УкргазБанк» відкрито 

депозитний рахунок за КПКВК 2201390 «Підтримка пріоритетних напрямів 

наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у 

закладах вищої освіти», за КПКВК 2301090 «Загальнодержавні заклади та заходи 

у сфері медичної освіти», за КПКВК 2201140 «Фонд розвитку закладів фахової 

передвищої та вищої освіти», за КПКВК 2201080 «Державні премії, стипендії та 

гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних 

конкурсів». 
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1.6. Приймати на роботу та звільняти з роботи працівників закладу 

вищої освіти, визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них 

заходи заохочення та дисциплінарні стягнення. 

Упродовж звітного періоду ректор здійснював належну кадрову роботу. 

Працівників вишу приймали на роботу за трудовим договором (контрактом) 

відповідно до чинного законодавства (див. табл. 1 і табл. 2).  
Таблиця 1. 

Показники кадрової роботи в К-ПНУ в період з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

Показники  Науково-педагогічні працівники Інші 

Прийнято 17 31 

Звільнено 51 42 

З них:   

п. 2 ст. 36 КЗпП 39 15 

ст. 38 КЗпП 7 9 

п.1 ст. 36 КЗпП 5 12 

п.1. ст.40 КЗпП 0 6 

Заохочення 154 82 

Дисциплінарні стягнення 6 1 

 

Таблиця 2. 

Показник чисельності штатних посад зведеного штатного розпису К-ПНУ  

в період з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

Показник  
Загальна кількість 

штатних посад 
Показник, % 

Науково-педагогічний, педагогічний персонал 372 54% 

Інший персонал 314 46% 

 

1.7. Формувати контингент осіб, які навчаються у закладі вищої освіти. 
До К-ПНУ в 2021 р. вступники мали змогу подавати заяви за всіма освітніми 

ступенями в електронній формі, а конкурсний відбір на освітній ступінь 

«бакалавр» на денну та заочну форми здобуття освіти на основі повної загальної 

середньої освіти відбувався з урахуванням пріоритетності. Відповідно до Правил 

прийому до К-ПНУ в 2021 році (зі змінами):  

– кількість пріоритетів становила 5 на місця державного замовлення, а на 

навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб – максимально 30 

заяв на освітній ступінь «бакалавр» на денну та заочну форми здобуття вищої 

освіти на основі повної загальної середньої освіти;  

– 125 як мінімальний конкурсний бал, який давав можливість вступити на 

державну форму здобуття освіти; 

– продовжено практику розподілу місць державного замовлення за широким 

конкурсом на більшість спеціальностей;  

– додатково застосовувалися корелюючі коефіцієнти: регіональний, 

галузевий, територіальний;  

– фіксований обсяг державного замовлення був лише для спеціальностей 

(спеціалізацій) 014.028 Середня освіта (Мова і література (польська)), 016.02 

Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка), а також спеціальностей, прийом на 

які здійснювався з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей. На 
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інші спеціальності кількість місць визначалася тільки максимальними обсягами; 

– одночасно з рейтингуванням своїх заяв на вступ абітурієнти формували 

остаточний обсяг державного замовлення на кожну зі спеціальностей на основі 

рейтингового балу вступника, пріоритету поданої заяви, максимального та 

мінімального обсягу державного замовлення на кожну спеціальність закладу 

вищої освіти; 

– на всі спеціальності освітнього ступеня «магістр» було поширено практику 

складання єдиного вступного іспиту з іноземних мов за технологією ЗНО.  

Обсяг державного замовлення для К-ПНУ в 2021 р. за всіма освітніми 

ступенями становив 629 осіб, зокрема:  

– державне замовлення на підготовку фахівців за освітнім ступенем 

«бакалавр» – 408 осіб, з них 336 осіб денної та 72 особи заочної форми 

здобуття освіти; 

– державне замовлення на підготовку фахівців за освітнім ступенем 

«магістр» – 214 осіб, з них 171 особа денної та 43 особи заочної форми 

здобуття освіти; 

– державне замовлення на підготовку фахівців за освітньо-науковим 

ступенем «доктор філософії» – 7 осіб денної форми здобуття освіти. 

Загалом до К-ПНУ за всіма освітніми ступенями було подано 5045 заяв, з них 

за освітнім ступенем «бакалавр» – 4258, за освітнім ступенем «магістр» – 777, 

освітньо-науковим ступенем «доктор філософії» – 10.  

Найбільше заяв вступники подали на такі спеціальності освітнього ступеня 

«бакалавр»: 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад 

включно), перша англійська) – 282; 061 Журналістика – 210; 012 Дошкільна 

освіта – 179; 032 Історія та археологія – 158; 014.03 Середня освіта (Історія та 

правознавство) – 153. 

Для покращення показників прийому на навчання та виконання плану 

державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою ухвалено 

вдосконалити роботу зі: 

– збереження об’єктивності, прозорості та відкритості процедур прийому 

до К-ПНУ;  

– удосконалення системи відбору за програмами підготовки магістрів, 

поступове доведення до 100% кількості прийому магістрів від випуску 

бакалаврів з урахуванням вступників з інших ЗВО; 

– розширення спектра послуг доуніверситетської освіти, подальший 

розвиток безперервної університетської освіти, забезпечення 

міждисциплінарної мобільності та паралельного навчання, формування і 

розвиток простору неформальної освіти, особистісного розвитку і 

професійного становлення здобувачів. 

Обов’язковою складовою формування контингенту здобувачів вищої освіти 

К-ПНУ у звітному періоді була належно організована та проведена 

профорієнтаційна робота. Ця діяльність здійснювалася відповідно до «Плану 

профорієнтаційної роботи К-ПНУ» та планів роботи факультетів, структурних 

підрозділів. Основними профорієнтаційними заходами були: оприлюднення 
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інформації про К-ПНУ, Правил прийому до К-ПНУ у 2021 р. та особливості 

вступної кампанії (на офіційних сторінках К-ПНУ в соціальних мережах 

Facebook та Instagram; у засобах масової інформації та на вебсайті університету; 

у календарі «Абітурієнту 2021», який було розповсюджено серед закладів 

загальної середньої освіти Хмельницької області; в обласній газеті «Пропозиція 

тижня»); проведено пробне тестування з навчальних предметів із використанням 

системи MOODLE, у якому взяли участь 208 старшокласників. 

Упродовж січня–лютого 2021 р. в К-ПНУ було проведено Дні відкритих 

дверей (див. табл. 3), інформація про які оприлюднювалася на вебсайті вишу, 

відділу профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння 

працевлаштуванню випускників університету й на офіційних сторінках закладу 

вищої освіти в соціальних мережах Facebook та Instagram. У межах програм днів 

відкритих дверей було проведено зустрічі із керівництвом та представниками 

органів студентського самоврядування факультетів, презентації факультетів і 

спеціальностей, надано відповіді на запитання абітурієнтів тощо. 
Таблиця 3. 

Інформація про Дні відкритих дверей в К-ПНУ у 2021 р. 

№ 

з/п 
Дата проведення Час проведення Назва факультету 

1. 30.01.2021 р. 11.00 год. Історичний 

2. 30.01.2021 р. 13.00 год. Іноземної філології 

3. 06.02.2021 р. 11.00 год. 
Спеціальної освіти, психології і соціальної 

роботи 

4. 06.02.2021 р. 13.00 год. Фізичної культури 

5. 13.02.2021 р. 11.00 год. Педагогічний 

6. 13.02.2021 р. 13.00 год. Фізико-математичний 

7. 20.02.2021 р. 11.00 год. Української філології та журналістики 

8. 20.02.2021 р. 13.00 год. Природничо-економічний 

 

У звітному періоді було проведено Всеукраїнські олімпіади для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з метою 

виявлення, розвитку обдарованої молоді, допомоги у виборі професії, залучення 

на навчання до університету. Учасникам олімпіад надали можливість перевірити 

рівень своєї підготовки до проходження ЗНО та вступу до закладів вищої освіти. 

Захід проходив у формі І-ІІ турів: І тур проводився 8.02.–15.03.2021 р. в 

дистанційній формі (101 учасник), ІІ тур проводився 15.05.2021 р. очно з 

дотриманням усіх карантинних норм та обмежень, у якому взяли участь 68 

учасників, що набрали не менше 75% балів у І турі. Сертифікати отримали 49 

осіб. Переможцям зараховано 20 балів до одного з предметів сертифікату ЗНО 

під час вступу на окремі спеціальності К-ПНУ. 

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти К-ПНУ (разом із 

його структурними підрозділами – відділом профорієнтаційної роботи, 

доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників, 

заочним відділом) спільно із заступниками деканів факультетів з навчальної 

роботи та забезпечення якості вищої освіти, відповідно до Плану заходів з 

оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в К-ПНУ на І 
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семестр 2021-2022 н. р., провів опитування серед здобувачів вищої освіти І курсу 

освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти навчання 

за допомогою анкети «Для студентів-першокурсників». Анкетування тривало 

впродовж вересня–жовтня 2021 р., результати розміщено на офіційному вебсайті 

навчально-методичного центру забезпечення якості освіти К-ПНУ в рубриці 

«Анкетування» розділу «Загальні результати» (URL: https://nmz.kpnu.edu.ua/). 

 

1.8. Відраховувати із закладу вищої освіти та поновлювати на 

навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органами 

студентського самоврядування та первинними профспілковими 

організаціями осіб, які навчаються (якщо дана особа є членом профспілки). 

Упродовж звітного періоду ректор забезпечував контроль за формуванням 

контингенту здобувачів вищої освіти, зокрема на який впливають їх 

відрахування, переведення (на інші форми навчання, інші спеціальності, до/із 

інших закладів вищої освіти), поновлення на навчання (див. табл. 4 і табл. 5).  

Упродовж звітного періоду відрахування та поновлення здобувачів вищої 

освіти в К-ПНУ здійснювалося відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

та нормативних документів вишу.  
Таблиця 4.  

Кількість відрахованих та поновлених студентів денної форми здобуття освіти за 

звітний період 

Форма 

здобуття 

освіти 

Відраховані Переведені Поновлені і 

переведенні 

із заочної 

форми 

здобуття 

освіти 

Загальна 

кількість 

За 

невиконання 

вимог 

навчального 

плану 

За власним 

бажанням 
Інші 

Загальна 

кількість 

На заочну 

форму 

здобуття 

освіти 

До 

іншого 

ЗВО 

Денна 

форма 
97 55 27 15 43 43 0 31 

 

Таблиця 5.  

Кількість відрахованих та поновлених студентів заочної форми здобуття освіти за 

звітний період 

Форма 

здобуття 

освіти 

Відраховані Переведені Поновлені і 

переведенні 

із денної 

форми 

здобуття 

освіти 

Загальна 

кількість 

За 

невиконання 

вимог 

навчального 

плану 

За 

власним 

бажанням 

Інші 
Загальна 

кількість 

На денну 

форму 

здобуття 

освіти 

До 

іншого 

ЗВО 

Заочна 

форма  
65 20 18 27 19 18 1 64 

 

Це важливе питанню обговорювали на засіданнях вченої ради 25.11.2021 р. 

(протокол № 14) та 28.12.2021 р. (протокол № 15), що відобразилося в ухваленні 

відповідних управлінських рішень щодо вдосконалення нормативних 

документів К-ПНУ. 

Відділ кадрів та заочний відділ К-ПНУ систематично вносять, оновлюють 

та редагують відомості й дані щодо достовірності інформації про здобувачів 

освітніх послуг та науково-педагогічних працівників у ЄДЕБО та в АСК «ВНЗ» 

з метою їх постійного підтримання в цілісному та актуальному стані. 

https://nmz.kpnu.edu.ua/


22 

 

Ректор відраховує здобувачів вищої освіти з К-ПНУ, здійснює їх 

переведення та поновлення за погодженням з органами студентського 

самоврядування (крім аспірантів і докторантів), із Науковим товариством 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених К-ПНУ (для аспірантів та 

докторантів), профспілковим комітетом студентів, аспірантів та докторантів 

вишу (осіб, які є членами профспілки). 

 

1.9. Контролювати якість освіти та організацію освітнього процесу, 

оцінювати якість роботи працівників закладу вищої освіти, вимагати 

належного виконання ними своїх посадових обов’язків відповідно до 

законодавства та внутрішніх актів закладу вищої освіти. 

Організація освітнього процесу в К-ПНУ здійснювалася відповідно до 

стандартів вищої освіти, освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) 

програм спеціальностей К-ПНУ, навчальних та робочих навчальних планів 

підготовки фахівців спеціальностей К-ПНУ, планів роботи й визначалася 

сучасними тенденціями розвитку вищої освіти та пріоритетними завданнями 

вишу із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в умовах 

загальнодержавного карантину, спричиненого захворюванням COVID-19. Це 

мало свій вплив та визначало нові умови в організації освітнього процесу 

здобувачів вищої освіти К-ПНУ змішаного типу з використанням дистанційних 

технологій навчання, зокрема:  

– удосконалено та розміщено в модульному об’єктно-орієнтованому 

динамічному навчальному середовищі (MOODLE) комплекси навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін; 

– розроблено Інструкцію зі створення типового навчально-методичного 

курсу, Інструкцію з розроблення та оформлення матеріалів за тестовими 

технологіями; створено електронні журнали;  

– проведено консультації з учасниками освітнього процесу; створено 

відеоролик із користування MOODLE, порадник для здобувачів вищої освіти 

«Вибіркові навчальні дисципліни» та ін. 

Основні засади дистанційного навчання у виші регламентує Положення про 

дистанційне навчання в К-ПНУ (затверджено вченою радою 28.08.2020 р., 

протокол № 8; введено в дію наказом ректора від 28.08.2020 р. № 95-ОД) та 

Порядок організації поточного та семестрового контролю із застосуванням 

дистанційних технологій навчання в К-ПНУ (зі змінами) (затверджено вченою 

радою 28.05.2020 р., протокол № 3; введено в дію наказом в. о. ректора від 

28.05.2020 р. № 49-ОД). 

Актуальні питання організації освітнього процесу, підвищення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти були предметом обговорення на 

засіданнях вченої ради, зокрема:  

– аналіз успішності здобувачів вищої освіти денної та заочної форм 

навчання за результатами зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 н. р., 

результатів атестації здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» та основні 

завдання колективу університету щодо удосконалення організації освітньої 
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діяльності, підвищення якості підготовки фахівців (засідання вченої ради 

25.02.2021 р., протокол №3); 

– результати ректорського контролю рівня залишкових знань здобувачів 

вищої освіти з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців за відповідними 

освітньо-професійними програмами спеціальностей університету (засідання 

вченої ради 25.03.2021 р., протокол № 4); 

– результати освітньої, наукової, методичної діяльності факультету 

української філології та журналістики, шляхи її удосконалення (засідання вченої 

ради 08.06.2021 р., протокол № 7); 

– аналіз успішності здобувачів денної та заочної форм здобуття вищої освіти 

за результатами літньої екзаменаційної сесії 2020-2021 н. р., результатів атестації 

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

освіти й основні завдання колективу університету щодо удосконалення 

організації освітньої діяльності, підвищення якості підготовки фахівців 

(засідання вченої ради 30.09.2021 р., протокол № 10); 

– аналіз результатів складання випускниками університету єдиного 

вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови для вступу на навчання з метою 

здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти та основні 

завдання щодо удосконалення якості  підготовки здобувачів вищої освіти з 

іноземної мови (засідання вченої ради 28.09.2021 р., протокол № 12); 

– стан дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними 

працівниками та здобувачами вищої освіти природничо-економічного 

факультету (засідання вченої ради 28.10.2021 р., протокол № 13); 

– результати загальноуніверситетського моніторингу якості освітніх 

програм у контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки (засідання 

вченої ради 25.11.2021 р., протокол № 14); 

– результативність підготовки в університеті здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії (засідання вченої ради 28.12.2021 р., протокол № 15) та ін. 

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти 

(URL: http://nmz.kpnu.edu.ua/) розробив і реалізував Плани заходів з оцінювання 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в К-ПНУ на ІІ семестр 2020-

2021 н. р. (затверджено ректором 28.01.2021 р.), згідно з якими систематично 

здійснювалися опитування здобувачів вищої освіти освітніх ступенів 

«бакалавр», «магістр», «доктор філософії» через нові анкети, розроблені в 

Центрі, зокрема «Анкету для студентів, які пройшли практику»; «Якість 

організації освітнього процесу в К-ПНУ за допомогою технологій дистанційного 

навчання» (для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників); 

«Організація поточного, підсумкового (семестрового) контролю здобувачів 

вищої освіти університету із застосуванням дистанційних технологій навчання в 

період карантину»; «Анкету випускника»; «Дотримання академічної 

доброчесності здобувачами вищої освіти в К-ПНУ»; «Дотримання академічної 

доброчесності науково-педагогічними працівниками в К-ПНУ»; анкету 

«Викладач очима студентів» (проводиться в паперовій формі); «Виявлення 
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ступеня поінформованості студента про цілі, зміст та програмні результати 

навчання, порядок та критерії оцінювання навчального компоненту освітньої 

програми (навчальної дисципліни/ практики/ курсової/ дипломної роботи)»; 

«Освітня програма спеціальності очима здобувача освіти»; «Анкету для 

роботодавців Університету»; та ін. Анкети, протоколи відповідей та опис 

результатів, опублікованих на сторінках «Студентського меридіану», розміщено 

на офіційній вебсторінці Центру в рубриці «Анкети» розділу «Анкетування» 

(URL: http://nmz.kpnu.edu.ua/documenty). 

Результати анкетувань обговорювали на засіданнях вченої ради й ректорату 

та оприлюднювали на офіційній вебсторінці навчально-методичного центру 

забезпечення якості освіти та вебсторінках вишу в соціальних мережах. 

Упродовж звітного періоду навчально-методичний центр забезпечення якості 

освіти організовував опитування для різних установ та організацій, зокрема: 

– для Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» на 

основі листа від 08.04.2021 р. № 22.1/10-839, згідно з яким Українська Асоціація 

Викладачів та Дослідників Європейської інтеграції в межах проєкту Еразмус+ 

напряму ім. Жана Моне: 620395-ЕРР-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA «ЄС-Східне 

партнерство: майбутні шляхи активізації суспільних ініціатив академічних та 

громадських спільнот в Україні» започаткувала дослідження щодо ціннісних 

трансформацій у середовищі українського студентства як здобувачів вищої освіти 

ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр» денної форми здобуття вищої освіти; 

– у межах реалізації соціологічного проєкту «Освітній процес у мережі», 

спрямованого на вивчення стану та розвитку дистанційних освітніх технологій в 

Україні, що реалізувала Рада молодих учених при МОН України та Громадська 

організація «Інноваційний університет» відповідно до розпорядження ректора 

від 04.03.2021 р. № 24 «Про організацію опитування здобувачів вищої освіти, 

науково-педагогічних працівників та адміністрації університету»; 

– опитування здобувачів вищої освіти денної форми здобуття вищої освіти, 

ініційоване КНП «Хмельницький обласний центр громадського здоров’я», 

відповідно до розпорядження ректора від 23.02.2021 р. № 20 «Про організацію 

опитування здобувачів вищої освіти університету через анкету «Раннє виявлення 

онкологічних захворювань» з 23.02.2021 р. до 05.03.2021 р. 

На виконання листа Кабінету Міністрів України від 25.02.2021 р. № 6173/0/2-

21 щодо співпраці з Організацією економічного співробітництва та розвитку і 

Європейської Комісії з питань науки та інновацій «STIP Compass» Центр надав 

вичерпні відповіді на запитання анкети про гендерні дослідження у виші тощо. 

Упродовж 2021 р. у К-ПНУ проводилася системна робота з оцінювання 

якості роботи науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти в рамках 

належного виконання ними своїх посадових обов’язків відповідно до 

законодавства та внутрішніх актів закладу вищої освіти. За ініціативи ректора 

навчально-методичний центр забезпечення якості освіти на основі Положення про 

щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, 

кафедр і факультетів К-ПНУ (зі змінами) (наказ ректора від 25.06.2020 р. № 64-

ОД) провів щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних 

http://nmz.kpnu.edu.ua/documenty
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працівників, кафедр і факультетів К-ПНУ за 2020-2021 н. р. 

Для проведення щорічного рейтингового оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників, кафедр і факультетів К-ПНУ та оприлюднення його 

результатів у 2020-2021 н. р. наказом ректора від 08.06.2021 р. № 67-АГП було 

створено комісію на чолі з ректором Копиловим С.А., яка провела рейтингове 

оцінювання та представила його результати на засіданні вченої ради 

28.10.2021 р. (протокол № 13).  

У межах щорічного рейтингового оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників К-ПНУ у 2020-2021 н. р. і належного виконання ними 

своїх посадових обов’язків у червні та у вересні–жовтні 2021 р. відділ 

моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації провів 

анкетування «Викладач очима студентів» (URL : http://nmz.kpnu.edu.ua/sys-vn-

zab-yak/anketuvannia/rezultaty-anketuvannia/) серед здобувачів вищої освіти 

вишу, результати якого було включено до результатів рейтингу науково-

педагогічних працівників, кафедр і факультетів К-ПНУ. 

Затверджені вченою радою результати рейтингу науково-педагогічних 

працівників, кафедр і факультетів К-ПНУ за результатами діяльності в 2020-

2021 н. р. (наказ від 01.11.2021 р. № 140-ОД «Про результати щорічного рейтингу 

науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів за результатами 

діяльності в 2020-2021 н. р.») було оприлюднено на офіційному вебсайті вишу в 

рубриці «Рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів К-

ПНУ» розділу «Публічна інформація» (URL : https://kpnu.edu.ua/publichna-

informatsiia/). Також інформацію про переможців і призерів щорічного рейтингу 

науково-педагогічних працівників за посадовими категоріями, кафедрами та 

факультетами було розміщено на офіційному вебсайті К-ПНУ в рубриці 

«Електронна дошка пошани К-ПНУ» (URL : https://kpnu.edu.ua/pro-

universytet/doshka-poshany/).  

Ректор здійснив преміювання 10 науково-педагогічних працівників як 

переможців рейтингу науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів 

К-ПНУ за 2020-2021 н. р. згідно з п. 2.6. Положення про преміювання 

працівників університету (Додаток 10 до Колективного договору між 

адміністрацію та профспілковим комітетом працівників К-ПНУ на 2021-2023 

роки) на суму 104429,91 грн. 

Для здійснення контролю за видами робіт науково-педагогічного працівника 

К-ПНУ використовуються «Норми часу для планування й обліку основних видів 

методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників 

К-ПНУ (нова редакція)» (затверджено на вченій раді 29.06.2021 р., протокол № 8; 

введено в дію наказом ректора від 29.06.2021 р. № 84-ОД). 

Упродовж 2021 р. ректор особливу увагу надавав питанню удосконалення 

професійної підготовки педагогічних і науково-педагогічних працівників К-ПНУ 

шляхом проходження ними стажування або навчання на курсах підвищення 

кваліфікації, порядок проведення якого регламентує Положення про підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у К-ПНУ (зі 

змінами) (затверджено вченою радою 26.02.2020 р., протокол № 2; введено в дію 

http://nmz.kpnu.edu.ua/sys-vn-zab-yak/anketuvannia/rezultaty-anketuvannia/
http://nmz.kpnu.edu.ua/sys-vn-zab-yak/anketuvannia/rezultaty-anketuvannia/
https://kpnu.edu.ua/publichna-informatsiia/
https://kpnu.edu.ua/publichna-informatsiia/
https://kpnu.edu.ua/pro-universytet/doshka-poshany/
https://kpnu.edu.ua/pro-universytet/doshka-poshany/
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наказом в. о. ректора від 26.02.2020 р. № 25-ОД) (див. табл. 6). 
Таблиця 6. 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників К-ПНУ у 2021 р. 

Назва факультету 
Стажування 

(продовження у 2022 р.) 

Інші форми та види 

підвищення кваліфікації 

Історичний 7 + 1 (2022 р.) 2 

Української філології та 

журналістики 
4 8 

Іноземної філології 10 1 

Фізико-математичний 8 + 1 (2022 р.) 7 

Природничо-економічний 9 8 

Фізичної культури 1+ 1 (2022 р.) 3 

Педагогічний 11 0 

Спеціальної освіти, психології 

і соціальної роботи 
5 3 

Разом 58, у тому числі 3 (2022 р.) 32 

Разом 90, у тому числі 3 (2022 р.) 

 

На базі кафедр К-ПНУ пройшли стажування 112 педагогічних, науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти України, 2 науково-педагогічних 

працівники ЗВО України розпочали підвищення кваліфікації шляхом 

стажування, яке завершиться у лютому 2022 р., у тому числі 31 особа – за кошти 

фізичних осіб. 

Відповідно до Положення про організацію курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та керівників закладів освіти на 01.01.2021 р. було 

укладено графік освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та керівників закладів освіти на другий семестр 2020-

2021 н. р. Завершення проходження курсів відповідно до графіка освітнього 

процесу відбулося 28.02.2021 р. та 17.05.2021 р. Розподіл слухачів курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти 

в К-ПНУ наведено в таблиці 7. 
Таблиця 7. 

Розподіл слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 

керівників закладів освіти в К-ПНУ у звітному періоді 

№ 

з/п 
Категорія 

Кількість 

осіб 

1. Учитель української мови і літератури 26 

2. Учитель біології, природознавства, учитель основ здоров’я 29 

3. Учитель інформатики 10 

4. Учитель фізичної культури 10 

5. Учитель англійської мови 16 

6. Психолог, практичний психолог, спеціальний психолог 8 

7. Учитель німецької мови 3 

8. Учитель географії, екології, природознавства 8 

9. Учитель фізики та астрономії, учитель трудового навчання 13 

10. Педагог-організатор 

13 11. Керівник гуртка 

12. Соціальний педагог 
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13. Вихователь ЗДО 10 

14. Вихователь груп продовженого дня 8 

15. Учитель математики 18 

16. Учитель суспільних-гуманітарних дисциплін 17 

17. Учитель початкової школи 29 

18. 

Учитель спеціального закладу загальної середньої освіти (за фахом) для 

дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та інтелектуальними 

порушеннями, вихователь спеціального закладу загальної середньої 

освіти (за фахом) для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та 

інтелектуальними порушеннями 

35 

19. 
Педагог спеціального закладу загальної середньої освіти для учнів з 

інтелектуальними порушеннями та тяжкими порушеннями мовлення 
50 

20. 

Учитель-дефектолог, учитель спеціального закладу загальної середньої 

освіти (за фахом) для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, 

учитель спеціального закладу загальної середньої освіти (учитель 

початкової школи) для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку 

25 

21. Працівники та керівники ІРЦ 20 

22. Учитель зарубіжної літератури, мистецтва 9 

23. 

Учитель спеціального закладу загальної середньої освіти для дітей з 

інтелектуальними порушеннями (за фахом), вихователь спеціального 

закладу загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними 

порушеннями 

15 

24. 

Вихователь закладу освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і 

класами, вихователь закладу загальної середньої освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами та асистент учителя (вихователь-

асистент), учитель-логопед, вихователь логопедичної групи, консультант 

інклюзивно-ресурсних центрів 
21 

25. 

Учитель-дефектолог, учитель-реабілітолог, учитель індивідуального 

навчання, вчитель спеціального закладу загальної середньої освіти (за 

фахом), корекційний педагог / учитель-дефектолог ЗДО 

26. Учитель інклюзивних класів, учитель індивідуального навчання 25 

27. Учитель предмету «Захист України» 5 

28. 

Керівник закладу освіти, позашкільного закладу освіти / ДЮСШ / 

завідувач ЗДО, методисти, заступник керівника закладу освіти, 

позашкільного закладу освіти / ДЮСШ 

19 

29. 
Учитель образотворчого мистецтва, учитель музичного мистецтва, 

вчитель мистецтва 
11 

Разом 453 

 

Між К-ПНУ та 3 юридичними особами було укладено договори щодо 

надання освітніх послуг (підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 

керівників закладів освіти), а саме: 

1. Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною 

підготовкою; 

2. Кам’янець-Подільський навчально-реабілітаційний центр Хмельницької 

обласної ради; 

3. Кам’янець-Подільська спеціальна школа Хмельницької обласної ради. 

На підставі укладених договорів упродовж жовтня 2021 р. було надано 

освітні послуги 64 особам, що підтверджують акти виконаних робіт. 
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На підставі укладених договорів про надання освітніх послуг (підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти) та наказу 

№113-К від 01.03.2021 р. здійснено організацію курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та керівників закладів освіти за програмами 

підвищення кваліфікації загальним обсягом 90 год. для двох категорій слухачів: 

вчитель-логопед, вихователь логопедичних груп та консультант інклюзивно-

ресурсних центрів; вчитель-дефектолог, корекційний педагог, вчитель і 

вихователь спеціальних закладів освіти. 

У період з 01.03.2021 р. по 17.05.2021 р. за вказаними категоріями пройшли 

підвищення кваліфікації 73 особи. 

Упродовж серпня–вересня 2021 р. здійснювався набір слухачів на курси 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти. 

Відповідно до Положення про організацію курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та керівників закладів освіти на 15.09.2021 р. укладено 

графік освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та керівників закладів освіти, розклади занять відповідних категорій 

та оприлюднено на вебсайті К-ПНУ. Станом на 28.09.2021 р. було повністю 

сформовано групи слухачів курсів підвищення кваліфікації на жовтень 2021 р. 

згідно з ліцензійним обсягом (наказ ректора від 28.09.2021 р. № 436-К). 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти 

пройшли 600 осіб із 31 категорії. Програми підвищення кваліфікації виконано в 

повному обсязі, про що свідчать видані свідоцтва про підвищення кваліфікації. 

 

1.10. Створювати робочі та дорадчі органи закладу вищої освіти у 

порядку, визначеному статутом закладу вищої освіти. 

Ректор сприяв організації діяльності робочих і дорадчих органів К-ПНУ, 

вносив пропозиції до їх кадрового складу та сприяв вирішенню поточних питань 

діяльності вишу. 

Упродовж 2021 р. в К-ПНУ функціонували робочі та дорадчі органи, зокрема:  

– Рада з науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти К-ПНУ (затверджено вченою радою 

24.09.2020 р., протокол № 9; введено в дію наказом ректора від 25.09.2020 р. 

№ 108-ОД), яка є постійним колегіальним дорадчим органом, що здійснює 

моніторинг, координацію, планування та вдосконалення навчально-методичної 

роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 

університеті, удосконалює напрями діяльності у сфері забезпечення якості вищої 

освіти (https://kpnu.edu.ua/rada-z-naukovo-metodychnoi-roboty-i-zabezpechennia-

iakosti-osvitnoi-diialnosti-ta-iakosti-vyshchoi-osvity/);  

– Наукова рада К-ПНУ (затверджено вченою радою 24.09.2020 р., протокол 

№ 9; введено в дію наказом ректора від 25.09.2020 р. № 108-ОД), яка є 

консультативно-дорадчим органом, що визначає стратегію організації наукової 

діяльності вишу, здійснює аналіз стану та проблем його наукової діяльності 

(https://kpnu.edu.ua/upravlinnia/naukova-rada/);  

– Рада роботодавців К-ПНУ (затверджено вченою радою 26.11.2020 р., 

https://kpnu.edu.ua/rada-z-naukovo-metodychnoi-roboty-i-zabezpechennia-iakosti-osvitnoi-diialnosti-ta-iakosti-vyshchoi-osvity/
https://kpnu.edu.ua/rada-z-naukovo-metodychnoi-roboty-i-zabezpechennia-iakosti-osvitnoi-diialnosti-ta-iakosti-vyshchoi-osvity/
https://kpnu.edu.ua/upravlinnia/naukova-rada/
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протокол № 11; введено в дію наказом ректора від 30.11.2020 р. № 129-ОД), яка є 

постійним колегіальним дорадчим органом, що здійснює моніторинг, планування, 

координацію та вдосконалення процесу підготовки фахівців спеціальностей К-

ПНУ з урахуванням потреб ринку праці, регулює та удосконалює систему 

працевлаштування випускників, діяльність якої регулюється відповідним 

положенням (https://kpnu.edu.ua/upravlinnia/rada-robotodavtsiv/). 

 

1.11. Разом з виборними органами первинних організацій профспілок 

працівників закладу вищої освіти і студентів подавати для затвердження 

вищому колегіальному органу громадського самоврядування закладу 

вищої освіти правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і 

після затвердження підписувати їх. 

Відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, 

законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про колективні договори і 

угоди», «Про соціальний діалог в Україні», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про зайнятість населення», «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності», Статуту К-ПНУ (нова редакція), інших нормативних актів, 

що регламентують виробничі, трудові та соціально-економічні відносини, та з 

урахуванням подань від структурних підрозділів К-ПНУ в 2021 р. було 

проведено роботу над змінами та доповненнями № 1 до Колективного договору 

між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників К-ПНУ на 2021-

2023 роки, які було затверджено 28.12.2021 р. на засіданні конференції трудового 

колективу К-ПНУ (протокол № 4), зареєстровано в Департаменті соціального 

захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради та оприлюднено на 

вебсайті вишу в рубриці «Основні документи К-ПНУ» розділу «Публічна 

інформація» (https://kpnu.edu.ua/publichna-informatsiia/). 

Ректор сприяв роботі профспілкового комітету первинної профспілкової 

організації працівників К-ПНУ. Профком на своїх засіданнях розглядав заяви від 

членів організації, які надходили упродовж звітного періоду, виділяючи 

фінансову та організаційну допомогу у проведенні різних заходів. У зв’язку з 

епідемічною ситуацією в країні, швидкими темпами росту захворюваності 

гострим распіраторним захворюванням COVID-19, спричиненою короновірусом 

SARS CoV-2, культурно-масова робота профкому була менш активна. 

Організовано культурно-масові заходи на факультетах з нагоди професійних 

свят (похід до боуліг-клубу, поїздки за різними маршрутами). Також було 

внесено зміни до Положення про надання профспілкової виплати членам 

профспілки, а саме: надання профспілкової виплати для тих членів профспілки, 

які перехворіли гострою респіраторною  хворобою COVID-19, спричиненою 

короновірусом SARS CoV-2.  

Відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про профспілки, їх 

права та гарантії діяльності», Статуту Профспілки працівників освіти і науки 

України, Положення про первинну профспілкову організацію студентів, 

аспірантів та докторантів К-ПНУ та Колективної угоди між адміністрацією та 

профспілковим комітетом студентів, аспірантів та докторантів К-ПНУ упродовж 

https://kpnu.edu.ua/upravlinnia/rada-robotodavtsiv/
https://kpnu.edu.ua/publichna-informatsiia/
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2021 р. профком студентів, аспірантів та докторантів виконував роботу щодо 

соціально-економічного захисту прав та інтересів здобувачів вищої освіти, брав 

участь у вдосконаленні організації освітнього процесу, зміцненні фінансово-

господарської, трудової дисципліни у виші. 

Пріоритетним напрямом роботи профкому студентів, аспірантів та 

докторантів університету є захист соціально-економічних прав студентів та 

реалізація їх інтересів. Упродовж 2021 р. відбулися звітно-виборні 

конференції факультетів та університету, на яких було обрано голів 

профбюро, що ввійшли до складу президії первинної профспілкової 

організації, спікера студентського сенату та ін.  

Із метою реалізації інтересів здобувачів вищої освіти профспілковий 

комітет був їх повноважним представником у колективних перемовинах з 

адміністрацією, зокрема: 

– із профспілковим комітетом погоджувалися накази, розпорядження та 

інші нормативні акти з питань, що стосувалися здобувачів вищої освіти; 

– за погодженням із профспілковим комітетом відбувалося відрахування із 

закладу вищої освіти та поновлення на навчання в ньому здобувачів вищої освіти; 

– представники профспілкового комітету вишу входили до складу вченої 

ради К-ПНУ, вчених рад факультетів, зборів трудового колективу факультетів, 

конференції трудового колективу вишу, стипендіальних комісій та комісій, на 

засіданнях яких розглядали  питання, що стосуються здобувачів вищої освіти та 

організації освітнього процесу. 

На засіданнях профкому та президії первинної профспілкової організації 

розглядали питання, що стосувалися захисту соціально-економічних прав членів 

профспілки, удосконалення організації освітнього процесу в закладі вищої 

освіти та ін., за результатами засідань формували подання на ім’я ректора щодо 

складу стипендіальної комісії К-ПНУ, перенесення робочих днів та ін., на які 

адміністрація вчасно реагувала. 

 

1.12. Делегувати відповідно до статуту закладу вищої освіти частину 

своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних 

підрозділів. 

Відповідно до п. 6 статті 34 Закону «Про вищу освіту» і пп. 9.1.5. та 9.1.6. 

п. 9.1. розділу 9. «Управління Університетом» Статуту К-ПНУ (нова редакція) 

упродовж звітного періоду ректор делегував частину своїх повноважень своїм 

заступникам (проректорам) та керівникам структурних підрозділів. У разі 

відсутності ректора (відрядження, відпустка, лікарняний листок) його обов’язки 

виконував перший проректор Дубінський В.А., кандидат історичних наук, 

доцент, або проректор з науково-педагогічної роботи Кобильник В.В., кандидат 

політичних наук, доцент, згідно з розподілом функціональних обов’язків, що 

затверджуються ректором К-ПНУ. 

 

1.13. Видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження, 

давати обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і 
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структурними підрозділами закладу вищої освіти доручення. 

Упродовж 2021 р. ректор у межах наданих йому повноважень видавав 

накази і розпорядження, давав доручення, обов’язкові для виконання всіма 

учасниками освітнього процесу та структурними підрозділами К-ПНУ, 

відповідно до законодавства України забезпечував єдиний порядок 

документування управлінської діяльності, інформації і роботи з документами із 

застосуванням сучасних автоматизованих систем. У виші проводилася системна 

робота з комплексної автоматизації управління через систему електронного 

документообігу: закуплено, проводиться налаштування та використання системи 

«MEGAPOLIS.Doc.Net» для переходу на систему електронного документообігу 

управлінської інформації в електронній формі; з 2020 р. використовується 

система електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ); здійснено 

впровадження заходів із підвищення ефективності та оперативності ухвалення 

управлінських рішень та контроль за дотриманням установленого порядку 

роботи з документами в структурних підрозділах К-ПНУ (див. табл. 8). 
Таблиця 8. 

Кількість вхідних, вихідних та внутрішніх документів, опрацьованих у  

К-ПНУ за звітний період 
КІЛЬКІСТЬ 

Вхідних  

документів 

Вихідних  

документів 

Внутрішніх  

документів 

1003 812 2607 

 

За звітний період ректор видав 2487 наказів та 95 розпоряджень (див. табл. 9). 
 

Таблиця 9. 

Видання наказів і розпоряджень ректора К-ПНУ за звітний період 

Кількість наказів Кількість розпоряджень Разом 

2487 95 2582 

 

Працівники К-ПНУ на виконання доручень ректора упродовж звітного 

періоду 171 раз перебували у відрядженнях. 

У 2021 р. ефективно працювала вчена рада К-ПНУ як колегіальний орган 

управління закладом вищої освіти (голова вченої ради – Копилов С.А.) 

(URL: https://kpnu.edu.ua/upravlinnia/vchena-rada/). 

Ректор також очолював у звітному періоді робочий орган К-ПНУ – 

ректорат. Було проведено відповідно 15 та 10 засідань згідно із затвердженими 

планами роботи та утворено протоколи засідань 

(URL: https://kpnu.edu.ua/upravlinnia/rektorat/). 

 

1.14. Вирішувати питання фінансово-господарської діяльності закладу 

вищої освіти, затверджувати його структуру та штатний розпис. 

Фінансовий план (кошторис) складався та затверджувався відповідно до 

чинного законодавством України з обов’язковим включенням витрат на оплату 

праці, яка здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом 

України «Про вищу освіту», за схемами посадових окладів і тарифних ставок, що 

https://kpnu.edu.ua/upravlinnia/vchena-rada/
https://kpnu.edu.ua/upravlinnia/rektorat/
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встановлені Кабінетом Міністрів України та Міністерством фінансів України. 

Фінансування К-ПНУ здійснювалося відповідно до кошторисів та планів 

використання бюджетних коштів на 2021 р. за КПКВК 2201160, 2201190, 2201140, 

2201080, 2201390, 2301090 (зокрема за програмою студентської академічної 

мобільності «САМ Україна» Британської Ради до К-ПНУ надійшли кошти на сумі 

107100,00 грн, та за програмою  ERASMUS+ – на суму 43951,50 (EUR)).  

Відповідно до планів використання бюджетних коштів на 2021 р. за 

вищезазначеними КПКВК було затверджено та здійснено фінансування 

освітньої діяльності Міністерством освіти і науки України загального фонду на 

суму 116925 958,00 грн (фактичне використання – 115043469,95 грн), 

затверджено за спеціальним фондом бюджету 48691205,51 грн (фактичне 

використання – 41206424,47 грн), затверджено за спеціальним фондом бюджету 

за програмою КПКВК 2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів 

освіти та наукових установ» 124213,00 грн (фактичне використання – 94536,28 

грн). Загалом затверджено бюджетних асигнувань на суму 165741376,51 грн 

(фактичне використання – 156344430,70 грн).  

Власні надходження К-ПНУ, благодійні внески, гранти, подарунки 

відповідно до рішень, ухвалених вченою радою, зараховуються на спеціальні 

реєстраційні рахунки, відкриті в ДКСУ, та на поточні або вкладні депозитні 

рахунки в установах державних банків, зокрема відсотки, отримані від 

розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках (за звітний період сума 

відсотків по депозиту становить 242328,80 грн), включаються до фінансового 

плану (кошторису) К-ПНУ і використовуються на придбання майна для 

поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності. 

Кошторис на 2021 р. за КПКВК 2201160 «Підготовка кадрів вищими 

навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 

баз практики» здійснено та затверджено МОН України штатний розпис станом 

на 01.01.2021 р. з відповідною кількістю штатних посад та річним фондом оплати 

праці, зокрема загальний фонд бюджету кількість штатних посад – 539,2 із 

річним фондом оплати праці 74900000,00 грн, спеціальний фонд – 274,5 із річним 

фондом оплати праці 26500000,00 грн. Разом у К-ПНУ – 813,7 штатних посад з 

річним фондом оплати праці 101400000,00 грн. 

За штатним розписом станом на 01.12.2021 р. з відповідною кількістю 

штатних посад та річним фондом оплати праці, зокрема загальний фонд бюджету  

кількість штатних посад – 513,8 із річним фондом оплати праці 73356280,28 грн, 

спеціальний фонд – 241,1 із річним фондом оплати праці 26500000,00 грн.  

Разом у К-ПНУ – 754,9 штатних посад із річним фондом оплати праці 

99856280,28 грн. 

 

1.15. Вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, статутом 

закладу вищої освіти і цим контрактом належать до компетенції керівника. 

Упродовж 2021 р. ректор повсякчас сприяв розширенню демократичних 

засад та оптимізації управління К-ПНУ в умовах загальнодержавного карантину, 
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використанню та розвитку можливостей університетської автономії та 

самоврядування. Ефективна співпраця зі студентським самоврядуванням 

дозволила вирішувати питання організації навчання та побуту, захисту прав та 

інтересів здобувачів вищої освіти. Ректор сприяв залученню максимально 

широкого кола членів трудового колективу до обговорення, ухвалення та 

реалізації управлінських рішень, контролю за їх виконанням.  

Питання Стратегії розвитку університету на 2020-2030 рр., перемовин щодо 

змін та доповнень № 1 до Колективного договору на 2021-2023 рр., провадження 

освітньої, наукової, інноваційної та фінансово-господарської діяльності, 

представлення К-ПНУ під час акредитації освітніх (освітньо-

професійних/освітньо-наукових програм) спеціальностей закладу вищої освіти, 

кадрові та інші питання обговорювалися колегіально. 

Ректор упродовж звітного періоду системно й комплексно здійснював 

моніторинг стану сприяння працевлаштуванню випускників вишу. Навчально-

методичний центр забезпечення якості освіти та відділ профорієнтаційної 

роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню 

випускників активно співпрацювали з органами управління освіти і науки, 

установами, підприємствами та організаціями, міськими та районними центрами 

зайнятості населення. Для вивчення потреби у фахівцях проводився моніторинг 

ринку праці, опитування випускників та роботодавців, онлайн-зустрічі 

здобувачів вищої освіти з роботодавцями, під час яких відбувалося 

ознайомлення майбутніх фахівців з особливостями виробництва й 

перспективами кар’єрного зростання та ін. Ректор сприяв співпраці з 

роботодавцями через виконання укладених з ними договорів про співпрацю, 

через залучення їх до роботи Ради роботодавців К-ПНУ, участі в онлайнових 

зустрічах з експертними групами НАЗЯВО під час акредитації в 2021 р. освітніх 

(освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей К-ПНУ та ін. 

У 2021 р. відбулося 6 засідань Ради роботодавців К-ПНУ, метою діяльності 

якої є забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців на основі 

комплексної співпраці К-ПНУ із зацікавленими підприємствами, установами й 

організаціями – провідними роботодавцями шляхом об’єднання інтелектуального 

потенціалу, матеріальних, фінансових і корпоративних ресурсів партнерів.  

Важливою складовою діяльності К-ПНУ в 2021 р. була практика укладання 

угод про співпрацю із підприємствами, установами, організаціями, які є 

потенційними роботодавцями для випускників освітніх (освітньо-

професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей К-ПНУ. Предметом 

цих договорів є співпраця вишу у сфері науково-методичної, навчальної та 

профорієнтаційної діяльності, а також підвищення ефективності педагогічної, 

методичної, виховної роботи та інших видів діяльності.  

Упродовж звітного періоду було укладено 16 договорів про співпрацю: 

– 8 договорів із підприємствами, установами та організаціями, зокрема з: 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Кам’янець-Подільське бюро 

подорожей та екскурсій», «Центром професійного розвитку педагогічних 

працівників Нетішинської міської ради», Кам’янець-Подільським 
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міськрайонним відділом філії Державної установи «Центр пробації», 

громадською організацією «Конфедерація поляків Поділля – ХХІ століття», 

комунальною установою Хотинської міської ради «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників», громадською організацією «Центр 

перспективних досліджень та регіонального розвитку», комунальною установою 

Дунаєвецької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників», комунальною установою «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Кам’янець-Подільської міської ради»; 

– 7 договорів із закладами освіти України: Запорізьким національним 

університетом, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла 

Тичини, Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка», 

Маріупольським державним університетом, Хотинським опорним закладом 

загальної середньої освіти Хотинської міської ради, футбольною академією 

Мункач, «Гусятинським фаховим коледжем Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя»; 

– 1 договір із відділом освіти, культури, молоді та спорту Сатанівської 

селищної ради. 

У 2021 р. одним із пріоритетних завдань діяльності К-ПНУ була допомога 

випускникам у виборі місця роботи для подальшого успішного 

працевлаштування та кар’єрного зростання. З цією метою відділ 

профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння 

працевлаштуванню випускників університету започаткував щотижневу рубрику 

«Актуальні вакансії» (URL: https://proforient.kpnu.edu.ua/2021/12/29/aktualni-

vakansii-stanom-na-29-12-2021/) для інформування випускників про вакантні 

місця на підприємствах, в установах та організаціях Хмельницької області, що 

відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності), а в розділі «Банк вакансій» 

(URL: https://proforient.kpnu.edu.ua/bank-vakansii/) подавав інформацію центрів 

зайнятості про вакантні робочі місця у всіх областях України.  

Було налагоджено співпрацю з Державною службою зайнятості населення, 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, які 

можуть бути потенційними роботодавцями для випускників. Проводився 

моніторинг інформації про професійне зростання випускників. Сформовано базу 

даних про випускників та місця їх постійної роботи. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 р. 

№ 1361 та наказу МОН України від 19.12.2019 р. № 1588 за звітний період двом 

випускникам К-ПНУ було проведено виплату одноразової адресної грошової 

допомоги на суму 22700 грн (URL: https://proforient.kpnu.edu.ua/poriadok-

nadannia-odnorazovoi-adresnoi-dopomohy/). 

Упродовж 2021 р. ректор надавав увагу функціонуванню бібліотеки вишу 

як одному з основних структурних підрозділів вишу, що визначено статтею 33 

Закону України «Про вищу освіту». 

У 2021 р. роботу бібліотеки було спрямовано на залучення та якісне 

обслуговування користувачів; упровадження сучасних підходів до формування 

інформаційного ресурсу бібліотеки; формування, збереження та поповнення 

https://proforient.kpnu.edu.ua/2021/12/29/aktualni-vakansii-stanom-na-29-12-2021/
https://proforient.kpnu.edu.ua/2021/12/29/aktualni-vakansii-stanom-na-29-12-2021/
https://proforient.kpnu.edu.ua/bank-vakansii/
https://proforient.kpnu.edu.ua/poriadok-nadannia-odnorazovoi-adresnoi-dopomohy/
https://proforient.kpnu.edu.ua/poriadok-nadannia-odnorazovoi-adresnoi-dopomohy/
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фонду бібліотеки; вивчення та використання нових форм і методів роботи; 

популяризацію електронних ресурсів бібліотеки; поповнення інституційного 

репозитарію «ElarK-PNU» та інтегрування його вмісту у світовий інформаційний 

науковий простір; сприяння у використанні наукометричних баз та проведенні 

вебінарів з методики роботи в електронних базах даних наукових видань Scopus 

та Web of Science Core Collection та ін.; продовження роботи зі створення 

бібліографічної продукції; пропагування руху відкритого доступу та 

популяризації видань з академічної доброчесності серед учасників освітнього 

процесу; удосконалення форм і методів обслуговування користувачів в умовах 

використання технологій дистанційного навчання та ін. 

Станом на 31.12.2021 р. фонд бібліотеки налічував 1031156 примірників 

документів (у т. ч. фонд військової кафедри 57097 примірників).  

Упродовж звітного періоду до фонду книгозбірні надійшло 3975 документів 

(2355 назв): книг – 3473 примірники друкованих видань та 57 електронних 

документів; періодичних видань – 398 примірників: журналів – 353, газет – 8 

комплектів, 37 примірників; неопублікованих документів – 47 примірників, з 

них: 41 автореферат та 6 дисертацій. 

Джерела надходження документів до фонду: редакційно-видавничий відділ 

– 280 друкованих видань на суму 49877 грн, з них електронних – 57 документів 

на суму 31245 грн; закуплено на замовлення факультетів – 127 примірників на 

суму 25599 грн; акція «Подаруй бібліотеці книгу!» – 2132 примірники на суму 

121318 грн; заміна загублених користувачами книг – 921 примірник на суму 

54675 грн; передплата періодичних видань – 88 найменувань на суму 68286 грн; 

книгообмін з бібліотеками інших ЗВО – 41 примірник на суму 2961 грн.  

Книгообмін здійснювався з науковими бібліотеками Львівського 

національного університету імені Івана Франка, Ужгородського національного 

університету та Хмельницькою обласною універсальною науковою бібліотекою. 

У зв’язку з протиепідемічними обмеженнями бібліотека здійснювала 

обслуговування користувачів онлайн та офлайн. На час офлайнового навчання 

учасникам освітнього процесу працівники бібліотеки надавали всі послуги, 

дотримуючись протиепідеміологічних заходів безпеки.  

Упродовж 2021 р. у бібліотеці К-ПНУ згідно з даними автоматизованої 

бібліотечної інформаційної системи (АБІС) «УФД/Бібліотека»: записано 4347 

користувачів; проведено обслуговування 9981 користувача; зареєстровано 

відвідувань бібліотеки 305078 разів; видано 307750 документів; проставлено 

1145 шифрів УДК, з них 565 – онлайн. 

Бібліотека К-ПНУ провела значну інформаційну культурно-просвітницьку 

роботу з використанням різних форм роботи, матеріали яких систематично 

розміщували на вебсайті бібліотеки (URL: https://library.kpnu.edu.ua/): 

організовано 13 комплексних культурно-освітніх заходів; проведено 4 

інформаційних години; розроблено 192 тематичних виставки літератури, з них – 

46 віртуальних; підготовлено 37 бібліографічних оглядів літератури та ін. 

Продовжується автоматизація бібліотечних процесів із використанням 

АБІС «УФД/Бібліотека». 10 підрозділів бібліотеки здійснюють обслуговування 

https://library.kpnu.edu.ua/
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користувачів у автоматизованому режимі. Систематично наповнюються 

корпоративні бази «Зведений електронний каталогу бібліотек вищих навчальних 

закладів Хмельницької області» та «Науковці Хмельниччини». 

Чільне місце в інформуванні та обслуговуванні користувачів належить 

вебсайту бібліотеки К-ПНУ. За звітний період 48785 користувачів переглянуто 

58687 разів. Електронний каталог бібліотеки налічує 309561 бібліографічний запис 

назв на 552248 примірників документів. Упродовж 2021 р. 1020 користувачів 

провели пошук документів за допомогою електронного каталогу 2280 разів. 

Постійно наповнюється інституційний репозитарій (електронний архів) 

університету «ElarK-PNU» (URL: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/). Упродовж 

2021 р. налагоджено статистику використання, постійно здійснювалося 

інформування про його поповнення новими матеріалами та щомісячно складався 

рейтинг 10 найпопулярніших видань. За звітний період до «ElarK-PNU» введено 

1850 документів; загальний обсяг документів становить 4131 документ. У 2021 р. 

«ElarK-PNU» скористалися 226793 користувачі, які 234544 рази переглянули 

документи, котрі розміщені в ньому. 

Кількість документів в електронній формі становить 51561 примірник, у 

тому числі навчального призначення – 24650 примірників.  

За звітний період фонд електронних видань збільшився на 1040 документів, 

з них навчального змісту – 542. 

Упродовж 2021 р. учасникам освітнього процесу надавався доступ до 

передплачених наукометричних баз даних Web of Science, Scopus і тестовий доступ 

до електронних баз даних Springer Nature, ScienceDirect, Bentham Science, EBSCO, 

LIBRARIA. В електронній базі даних Scopus проведено 857 сесій пошуку та 

переглянуто 1571 запис. У базі Web of Science виконано 896 пошукових сесій. 

Бібліотека постійно організовувала перегляди вебінарів про роботу з базами даних, 

систематично інформуючи про це університетську спільноту. 

Для якісного використання доступу до наукометричних баз даних із 

науковими та науково-педагогічними працівниками проводилась індивідуальна 

робота зі створення та редагування авторських профілів. Також виконано роботу 

з коригування профілю К-ПНУ в наукометричних базах. 

Інформування користувачів відбувалося за допомогою соціальної мережі 

«Facebook», де створено вебсторінку бібліотеки К-ПНУ, на якій 

оприлюднюється інформація про діяльність, послуги, поширюється професійна 

бібліотечна інформація та ін. 

Бібліотека вишу налічує 35 персональних комп’ютерів, 6 принтерів, 1 

пристрій для ламінування, 1 принтер для друку штрих-етикеток, 14 сканерів 

зчитування штрих-коду та ін. 

Упродовж звітного періоду колектив бібліотеки К-ПНУ здійснив певний 

обсяг видавничої та наукової роботи: 8 бібліографічних покажчиків; взяв участь 

у 6 науково-практичних конференціях різного рівня; підготував 9 публікацій. 

Із метою вдосконалення роботи бібліотеки вишу та її фонду впродовж 

2021 р. було проведено: засідання бібліотечної ради (20.05.2021 р.); 

координаційні наради (25.02.2021 р., 19.05.2021 р., 18.06.2021 р., 30.09.2021 р.); 

http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/
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засідання методичної ради (28.01.2021 р., 09.11.2021 р.). 

Підвищення кваліфікації працівників бібліотеки є одним з напрямів 

діяльності бібліотеки. Упродовж року було проведено: професійний лекторій 

(26.02.2021 р., 26.05.2021 р.); заняття школи передового бібліотечного досвіду 

(30.03.2021 р. 18.06.2021 р.). 

Ректор одним із пріоритетних напрямів на 2022 р. для бібліотеки К-ПНУ 

визначає якісне формування електронного інформаційного ресурсу відповідно 

до сучасних потреб учасників освітнього процесу спеціальностей вишу, якісне 

комплектування бібліотечного фонду та продовження впровадження нових 

інноваційних технологій у процеси діяльності підрозділу. 

  



38 

 

РОЗДІЛ ІІ. Керівник зобов’язаний забезпечити: 

Цільовий показник 1. Збільшення кількості навчальних аудиторій, що 

оснащені мультимедійним обладнанням або іншим спеціальним 

обладнанням, яке забезпечує виконання функцій мультимедійного 

обладнання, частка яких має складати не менше 25% за підсумками 2021 року.  
У звітному періоді в К-ПНУ кількість навчальних аудиторій із 

мультимедійними дошками та проєкторами становила 68 шт., а це 39% 

забезпеченості мультимедійним обладнанням у 2021 р. У 2022 р. керівникам 

структурних підрозділів доцільно продовжувати роботу щодо оснащення 

мультимедійним або іншим спеціальним обладнанням навчальних аудиторій. 

Успішною є робота структурних підрозділів університету, зокрема відділу 

міжнародних зв’язків, кафедри економіки підприємства та інших кафедр 

природничо-економічного факультету, в проєкті за Програмою Європейського 

Союзу Erasmus+ задля розбудови потенціалу у сфері вищої освіти 

Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану 

(DigEco). Створено лабораторію цифрової економіки (ауд. 210 навчального 

корпусу №1), у ній проведено ремонтні роботи за кошт університету та 

закуплено на основі отриманого першого траншу фінансування від 

Європейського Союзу в розмірі 34 784 євро сучасне комп’ютерне та периферійне 

обладнання, зокрема: 

– 12 системних блоків;  

– 12 моніторів 23.8" HP P24q G4 (8MB10AA) + комплект провідний 

(клавіатура + миша) REAL-EL Standard 503 Kit Black USB;  

– 3 ноутбуки Gigabyte G5 GD;  

– 1 ноутбук Apple MacBook Air 13" M1 256GB 2020 (Z1240004P) Custom 

Space Gray;  

– 1 МФУ Xerox B215 (Wi-Fi); 

– 1 МФУ Canon imageRUNNER Advance DX C3826i;  

– 1 настільний принтер шрифта Брайля VP EmBraille Viewplus VPTT1702-

01;  

– 2 клавіатури Брайля 2E KS108 Slim (2E-KS108UB) Black USB (Наклейки 

зі Шрифтом Брайля);  

– 1 багатомовний конвертер символів шрифту Брайля Duxbury Braille 

Translator;  

– 8 вебкамер Dynamode W8-Full HD 1080P;  

– 1 штатив Promate Precise-170 Black (precise-170.black);  

– 1 інтерактивна дошка  Intech TS-65;  

– 2 роутери TP-LINK Archer AX20;  

– 1 фотоапарат NIKON Z6 II+24-70 F4.0+FTZ Mount Adapter;  

– 1 комплексне рішення для управління проєктами (Microsoft Project 

Standard 2019);  

– 1 Програмний продукт Microsoft 365 Personal AllLng Sub PKLic 1YR 

Online CEE C2R NR по 3 шт. на 11 ПК;  

– 5 офісних пакетів Microsoft Office Pro 2019 All Lng на 3 ПК;  
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– Офісний пакет Microsoft Project Standard 2019 Win All Languages ESD (076-

05785) та ін. 

У 2021 р. освітній процес в університеті відбувався в 31 спеціалізованій 

навчальній лабораторії обчислювальної техніки. На сьогодні в університеті 

нараховується 589 комп’ютерів, що дозволяє в повному обсязі забезпечувати 

викладання навчальних дисциплін циклу науково-природничої підготовки 

навчальних планів підготовки фахівців освітніх програм спеціальностей 

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

філософії», спрямованих на ознайомлення здобувачів вищої освіти з новими 

інформаційними технологіями та формування навичок користування сучасною 

комп’ютерною технікою. 

 

Цільовий показник 2. Запровадження внутрішньої моделі 

диференційованої оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і 

наукових та інших працівників, в залежності від результатів роботи з 01 

січня 2021 року. 

Успішна робота ректорату та структурних підрозділів К-ПНУ упродовж 

2021 р. дозволила розпочати реалізацію даного показника через створення такої 

моделі та затвердження відповідних нормативних документів університету. На 

засіданні вченої ради 26.11.2020 р. (протокол № 11) було затверджено 

Положення про додаткове преміювання науково-педагогічних та інших 

працівників К-ПНУ за особливі досягнення у навчальній, методичній та науковій 

роботі, у якому зазначено порядок розгляду питання щодо преміювання, види та 

розмір премій.  

У 2021 р. було премійовано працівників університету на загальну суму 

1417760,39 грн, зокрема: 

– згідно з пп. 3.1.1. Положення про додаткове преміювання науково-

педагогічних та інших працівників К-ПНУ за особливі досягнення у навчальній, 

методичній та науковій роботі здійснено преміювання 66 науково-педагогічних 

працівників за опубліковані статті в наукових виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз Scopus або Web of Science на суму 

87063,00 грн; 

– згідно з п. 2.4. Положення про преміювання працівників університету 

(Додаток 10 до Колективного договору між адміністрацію та профспілковим 

комітетом працівників К-ПНУ на 2021-2023 роки) здійснено преміювання 11 

працівників на суму 117495,41 грн, а саме:  

 за захист докторської дисертації – 4 науково-педагогічних працівники на 

суму 45310,20 грн; 

 за захист кандидатської дисертації – 2 науково-педагогічних працівники 

на суму 13053,38 грн; 

 за підготовку кандидата наук (доктора філософії) – 5 науково-

педагогічних працівників на суму 59131,83 грн; 

– згідно з п. 2.6. Положення про преміювання працівників університету 

(Додаток 10 до Колективного договору між адміністрацію та профспілковим 
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комітетом працівників К-ПНУ на 2021-2023 роки) здійснено преміювання 10 

науково-педагогічних працівників як переможців Рейтингу науково-

педагогічних працівників, кафедр і факультетів К-ПНУ за 2020-2021 н. р. на суму 

104429,91 грн; 

– згідно з п. 2.7. Положення про преміювання працівників університету 

(Додаток 10 до Колективного договору між адміністрацію та профспілковим 

комітетом працівників К-ПНУ на 2021-2023 роки) здійснено преміювання 30 

працівників університету за виконання особливо важкої роботи або за 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди ювілею на суму 182888,52 грн. 

Згідно з вимогами контракту планується упродовж 2022 р. до 01 лютого 

проаналізувати ефективність внутрішньої моделі диференційованої оплати праці 

педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників залежно від 

результатів роботи та за потреби здійснювати її перегляд. 

 

Цільовий показник 3. Збільшення кількості проіндексованих публікацій 

науково-педагогічних працівників у виданнях, які реферуються в науково-

метричних базах Web of Science та Scopus. Щорічне збільшення 

проіндексованих публікацій НПП у виданнях, які реферуються у науково-

метричних базах Web of Science та Scopus становить 2% до попереднього року. 
Підрозділи К-ПНУ детально проаналізували інформацію за 2021 р. на 

офіційних вебсайтах Web of Science і Scopus в інституційному профілі 

університету та зафіксували позитивну тенденцію щодо збільшення кількості 

проіндексованих публікацій науково-педагогічних працівників у виданнях, які 

реферуються в науково-метричних базах Web of Science та Scopus, зокрема: 

– +9 проіндексованих публікацій у науково-метричній базі Scopus – 34,6%;  

– +7 проіндексованих публікацій у науково-метричній базі Web of Science – 

35% (див. табл. 10). 
Таблиця 10. 

Інформація про збільшення кількості проіндексованих публікацій науково-

педагогічних працівників К-ПНУ у виданнях, які реферуються в науково-метричних 

базах Web of Science та Scopus за 2020 і 2021 роки 

Назва науково-метричної бази / рік 2020 р. 2021 р. 
Показник 

зростання 

Збільшення,

 % 

Науково-метрична база Scopus 26 35 +9 34,6% 

Науково-метрична база Web of 

Science 
20 27 +7 35% 

 

У 2022 р. роботу в цьому напрямі буде спрямовано на: 

– підготовку наукових видань університету, зокрема збірника наукових 

праць «Проблеми сучасної психології» (головний редактор Максименко С.Д., 

дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ; відповідальний 

редактор Онуфрієва Л.А., завідувач, професор кафедри загальної та практичної 

психології, доктор психологічних наук, професор) і «Вісника К-ПНУ. Фізичне 

виховання, спорт і здоров’я людини» (головний редактор Єдинак Г.А., доктор 

наук з фізичного виховання і спорту, професор; відповідальний секретар 
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Чистякова М.О., кандидат наук з фізичного виховання і спорту) для внесення їх 

до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science; 

– запровадження системи мотиваційних заохочень для головних 

редакторів і технічних секретарів наукових видань університету, які будуть 

віднесені до категорії «А»; 

– продовження консультування науково-педагогічних працівників, 

здобувачів вищої освіти щодо написання та публікації статей у міжнародних 

наукових виданнях, зокрема тих, що входять до наукометричних баз Scopus та 

Web of Science; 

– збільшення проіндексованих публікацій науково-педагогічних 

працівників у виданнях, які реферуються в науково-метричних базах Web of 

Science та Scopus рівня не нижче ніж на 2% до показників 2021 р. 

 

Цільовий показник 4. Збільшення частки працевлаштованих 

випускників закладу вищої освіти станом на 01.01.2024 р., на 01.01.2025 р. в 

порівнянні з попереднім календарним роком. Обрахунок здійснюється 

відносно попереднього календарного року та починає здійснюватися з 

2021 р. Цільовий показник збільшення частки працевлаштованих 

випускників має бути на рівні 10 відсоткових пунктів, якщо частка 

працевлаштованих (зайнятих та самозайнятих) випускників закладу вищої 

освіти попереднього календарного року становить менше 50%; 5 

відсоткових пунктів, якщо частка працевлаштованих випускників закладу 

вищої освіти попереднього календарного року становить більше 50% та 

менше 80%; 2 відсоткових пункти, якщо частка працевлаштованих 

випускників закладу вищої освіти попереднього календарного року 

становить більше 80%. 

Станом на 31.12.2021 р. у К-ПНУ показники працевлаштування випускників 

такі (див. табл. 11):  
Таблиця 11. 

Показники працевлаштування випускників К-ПНУ  

(станом на 31.12.2021 р.) 

Показники / Освітній ступінь 
Освітній ступінь 

«бакалавр», % 

Освітній ступінь 

«магістр», % 

Форма здобуття вищої освіти Денна Заочна Денна Заочна 

Загальна кількість випускників 523 429 313 390 

Кількість випускників, що продовжили 

навчання 
165 (32%) 61 (14%) - - 

Кількість працевлаштованих випускників 70 (13%) 17 (4%) 30 (10%) 175 (45%) 

Разом працевлаштованих випускників 

у 2021 р. 
283 (17,6%) 

Відсутні дані про працевлаштування 288 (55%) 
351 

(82%) 

283 

(90%) 
215 (55%) 

 

У 2021 р. було продовжено активну роботу кафедр та інших структурних 

підрозділів університету щодо сприяння працевлаштуванню випускників та 

оперативного реагування на результати моніторингу й виклики шляхом 
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адаптування освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм 

спеціальностей ЗВО до вимог ринку праці, потреб здобувачів вищої освіти та 

вдосконалення або ухвалення інших управлінських рішень. Цьому сприяла 

робота дорадчого органу університету – «Рада роботодавців К-ПНУ» у складі 25 

членів, із яких 18 є роботодавцями. Проведено 6 засідань, на яких було 

розглянуто низку виробничих питань: результати участі роботодавців у 

загальноуніверситетському моніторингу якості освітніх програм спеціальностей 

університету в 2021 р., пропозиції роботодавців у розробці та вдосконаленні 

освітніх програм спеціальностей університету, участі роботодавців в акредитаціях 

освітніх програм спеціальностей університету та ін. 

Тривала співпраця з Державною службою зайнятості населення, 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, які 

могли бути потенційними роботодавцями для студентів і випускників тощо. 

Проведено моніторинг професійного зростання випускників університету, 

сформовано базу даних про випускників та місця їх постійної роботи, укладено 

договори про співпрацю з роботодавцями (стейкхолдерами) та ін. 

У К-ПНУ було реалізовано ряд організаційних заходів для активізації роботи 

зі сприяння працевлаштуванню випускників. Було надано 2 особам одноразову 

адресну грошову допомогу в п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму як 

випускникам денної форми, які навчалися за державним замовленням та які 

уклали на термін не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних 

працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-

технічної) освіти, визначених органами управління освітою. 

Відповідно до Положення про зв’язки з роботодавцями та сприяння 

працевлаштуванню випускників К-ПНУ відбувалося налагодження зв’язків із 

роботодавцями та надавалася допомога випускникам вишу в пошуку першого 

місяця роботи для подальшого успішного працевлаштування та кар’єрного 

зростання. З цією метою відділ профорієнтаційної роботи, доуніверситетської 

підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету 

адмініструє рубрику «Актуальні вакансії», де розміщено інформацію про 

вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях Хмельницької 

області, а в розділі «Банк вакансій» подає дані центрів зайнятості про вакантні 

робочі місця в усіх областях України; у розділі «Сприяння працевлаштуванню» 

відображено освітній портал державної служби зайнятості, нормативні 

документи з працевлаштування, банк вакансій, банк резюме, зв’язки з 

роботодавцями, форми опитування, порядок надання одноразової адресної 

грошової допомоги, освітні (освітньо-професійні/освітньо-наукові) програми.  

Робота зі сприяння працевлаштуванню випускників передбачала 

поповнення інформаційної бази про студентів випускних курсів шляхом 

анкетування, розміщення їх резюме на офіційному вебсайті відділу в підрозділі 

«Банк резюме» та визначенням відповідальних осіб за сприяння 

працевлаштуванню випускників на факультетах. 
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Цільовий показник 5. Частка аудиторних годин, протягом яких 

викладання навчальних дисциплін здійснюється англійською мовою, в 

загальній кількості аудиторних годин. За підсумками 2021-2022 н. р. частка 

становить не менше 5%. 

Загалом у 2021-2022 н. р. обсяг навчального навантаження в К-ПНУ – 

182513 годин, із них 10823 години (5,91%) викладання навчальних дисциплін 

здійснюється англійською мовою, зокрема науково-педагогічними працівниками 

кафедри іноземних мов – 3683 години (2,01%), інших кафедр факультету 

іноземної філології – 7140 годин (3,9%). 

На засіданні ректорату 11.03.2021 р. (протокол № 3) було обговорено 

питання «Заходи щодо забезпечення ректоратом, деканатами факультетів та 

кафедрами університету збільшення частки аудиторних годин, викладання яких 

здійснюється англійською мовою, в загальній кількості аудиторних робіт». 

На часі – розроблення та затвердження нової редакції Концепції вивчення 

іноземних мов студентами неспеціальних факультетів університету, яка 

передбачала б опанування компетентностями професійної комунікації іноземними 

мовами здобувачами вищої освіти шляхом викладання іноземною мовою (зазвичай, 

англійською) окремих обов’язкових фахових освітніх компонентів; розроблення, 

затвердження на засіданні вченої ради та введення в дію Положення про 

організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою. Цей документ 

має містити вимоги до навчально-методичного та інформаційного забезпечення 

фахових дисциплін, що будуть викладатися англійською мовою; вимог до науково-

педагогічних працівників, які будуть  реалізовувати освітній процес англійською 

мовою; вимог до здобувачів вищої освіти, які будуть допущені до вивчення 

навчальних дисциплін англійською мовою; порядку організації процесу 

викладання навчальних дисциплін англійською мовою. 

За умов підвищення рівня іншомовної підготовки, зокрема досконалого 

рівня володіння англійською мовою, науково-педагогічними працівниками і 

здобувачами вищої освіти освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» усіх 

спеціальностей іміджева політика університету набуватиме ефективного 

розвитку. Складання учасниками освітнього процесу тестів для отримання 

міжнародного сертифіката є необхідною умовою їхньої 

конкурентоспроможності на глобальному ринку праці. Залучення здобувачів 

вищої освіти і науково-педагогічних працівників університету до вивчення 

іноземної мови (англійської, німецької, польської) за рівнями В-1, В-2, С-1 до 

роботи в Лінгвістичному центрі університету на безкоштовній основі та Центрі 

підготовки до міжнародного іспиту з англійської мови «Pearson Test of English» 

слугуватиме перспективою отримання міжнародного сертифіката Рearson. 

 

Цільовий показник 6. Створення, запуск та щорічне вдосконалення 

електронної системи управління навчанням (Learning Management System). 

01 серпня 2021 року створено та запущено в експлуатацію електронну 

систему управління навчанням. 

На засіданні вченої ради 29.04.2021 р. (протокол № 6) обговорено і 
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затверджено План заходів щодо впровадження електронної системи управління 

навчанням (Learning Management System) в К-ПНУ. Передбачено реалізацію 47 

заходів за 7 розділами: організаційно-нормативне забезпечення електронної 

системи управління навчанням; удосконалення організації освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання; формування цифрової 

компетентності учасників освітнього процесу; єдина державна електронна база 

освіти (ЄДЕБО); удосконалення модульного об’єктно-орієнтованого 

динамічного навчального середовища (MOODLE); удосконалення 

автоматизованої системи керування «ВНЗ»; технічне забезпечення електронної 

системи управління навчанням. 

Упродовж звітного періоду ректорат і структурні підрозділи К-ПНУ 

розпочали реалізацію плану заходів: 

1. Центр інформаційних технологій розробив і вдосконалив існуючі 

методичні матеріали щодо наповнення MOODLE, зокрема: інструкцію зі 

створення типового навчально-методичного курсу; інструкцію з розроблення та 

оформлення матеріалів за тестовими технологіями; Положення про електронний 

журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи; інструкцію з 

ведення електронного журналу обліку роботи студентів; формування звіту 

сервісом Unicheck; методичні рекомендації з перевірки наукових, навчально-

методичних праць науково-педагогічних працівників дипломних робіт (проєктів) 

здобувачів вищої освіти університету на академічний плагіат; створення резервної 

копії курсу на платформі MOODLE та ін. 

2. Значна увага в університеті надається розробленню та впровадженню 

інноваційних комп’ютерних, мультимедійних і комп’ютерно орієнтованих засобів 

навчання та обладнання в освітній процес. Для належної інформатизації 

освітнього процесу в університеті функціонує Центр інформаційних технологій. 

25 березня 2021 р. вчена рада (протокол № 4) затвердила Концепцію 

інформатизації університету на 2021-2025 роки, яка спрямована на задоволення 

інформаційних і реалізацію прав потреб науково-педагогічних працівників і 

здобувачів вищої освіти щодо використання інформаційних систем, мереж, 

ресурсів, технологій і засобів сучасної обчислювальної, комунікаційної техніки в 

сучасних умовах інформатизації вищої освіти. Періодично здійснюється закупівля 

комп’ютерної техніки, зокрема у 2021 р. – на суму 1 млн 49 тис. грн. За звітній 

період було виконано списання основних матеріалів у кількості 211 одиниць 

застарілої комп’ютерної техніки. 

3. Для активного впровадження в освітній процес новітніх інформаційно-

комунікативних технологій, технологій дистанційного навчання, проведення 

вебінарів, онлайн-конференцій, засідань тощо Центр інформаційних технологій 

забезпечував в К-ПНУ доступ науково-педагогічних працівників і здобувачів 

вищої освіти до інформаційних ресурсів «Інтернету» через функціонування 

єдиної локальної комп’ютерної мережі, до якої підключено всі факультети. 

Вихід в «Інтернет» забезпечується широкосмуговим високошвидкісним каналом 

(ТОВ «Імпульс» – 200 Мбіт/сек.) та комутованим каналом (ПрАТ «Укртелеком» 

та «ДАТА груп»). У серпні–вересні 2021 р. Центр зареєстрував у системі служб 
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«Google App для освіти» академічні групи студентів І курсу. На основі цих 

сервісів в університеті впроваджено систему єдиного авторизованого доступу до 

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

орієнтоване динамічне навчальне середовище (MOODLE), яке успішно 

використовується в освітньому процесі університету. 

4. Уперше було реалізовано електронний вибір навчальних дисциплін 

студентами на базі платформи MOODLE. Центр інформаційних технологій 

розробив та впровадив вебплатформу для збору й обробки даних із 

середовища MOODLE та генерації звітів про наповненість курсів та активність 

науково-педагогічних працівників, яка побудована на node.js з використанням 

MOODLE rest api. 

5. Упродовж 2021 р. науково-педагогічні працівники кафедр вишу 

працювали над створенням і опублікуванням електронних 

навчальних/навчально-методичних видань відповідно до оновленого Положення 

про підготовку до видання навчальної літератури в К-ПНУ (затверджено вченою 

радою 24.12.2020 р., протокол №12; введено в дію наказом ректора від 

24.12.2020 р. №137-ОД), яке визначає поняття та види навчальних і довідкових 

видань, зокрема й електронних освітніх ресурсів (Розділ 5. Електронні освітні 

ресурси (ЕОР), вимоги до їх структури, змісту та обсягу, а також встановлює 

порядок підготовки навчальних видань/ЕОР до друку/опублікування. 

Упродовж 2021 р. вчена рада К-ПНУ рекомендувала до опублікування 4 

електронні навчальні видання (1 навчальний і 3 навчально-методичних 

посібники). Загалом було опубліковано 8 електронних навчальних видань, із 

них рекомендовано вченою радою 6. 

6. Відбувалося формування інформаційної культури учасників освітнього 

процесу, насамперед шляхом удосконалення умінь і навичок. У бібліотеці 

університету за автоматизованою бібліотечною інформаційною системою 

(АБІС) «УФД/Бібліотека» зареєстровано 4347 користувачів, проведено 

обслуговування 9981 користувача, зафіксовано відвідувань бібліотеки 305078 

разів, видано 307750 документів. 

7. Продовжено впровадження автоматизованих інформаційно-пошукових 

бібліотечних систем, розвиток електронних ресурсів бібліотеки, організацію 

доступу користувачів до електронного каталогу бібліотеки, каталогу 

повнотекстових видань, інституційного репозитарію, електронних видань і 

публікацій у мережі «Інтернет»; продовжується автоматизація бібліотечних 

процесів із використанням АБІС «УФД/Бібліотека». 10 підрозділів 

університетської книгозбірні здійснюють обслуговування користувачів в 

автоматизованому режимі, продовжується робота над наповненням «Зведеного 

електронного каталогу бібліотек вищих навчальних закладів Хмельницької 

області» та електронної бази «Науковці Хмельниччини». Обслуговування 

користувачів відбувалося завдяки вебсайту бібліотеки університету: 48785 

користувачів переглянули 58687 разів вебсайт бібліотеки. Електронний каталог 

бібліотеки налічує 309561 бібліографічний запис назв на 552248 примірників 

документів. Упродовж 2021 р. 1020 користувачів провели пошук документів за 
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допомогою ресурсу 2280 разів. Постійно наповнюється інституційний 

репозитарій (електронний архів) університету – ElarK-PNU. 

У 2021 р. налагоджено статистику використання, постійно здійснюється 

інформування про його поповнення новими матеріалами та складається рейтинг 

10-ти найпопулярніших видань (щомісячно). За звітний рік до репозитарію 

додали 1850 документів, якими скористувалися 226793 користувачі, що 

переглянули 234544 рази документи, які розміщені в ньому. 

Кількість документів в електронній формі, які доступні користувачам 

бібліотеки, становить 51561 примірник, у тому числі навчального призначення – 

24650. За 2021 р. фонд електронних видань поповнився 1040 документами, з яких 

навчального змісту – 542. 

8. Ректорат забезпечив передплату ліцензійних інформаційних продуктів 

(електронних журналів, книг, баз даних, доступ до академічних ресурсів, 

ресурсів відкритого доступу): за звітний період учасникам освітнього процесу 

надавався доступ до передплачених наукометричних баз даних Web of Science, 

Scopus і тестовий доступ до електронних баз даних Springer Nature, Science 

Direct, Bentham Science, EBSCO, LIBRARIA. В електронній базі даних Scopus 

проведено 857 сесій пошуку та переглянуто 1571 запис, у базі Web of Science 

виконано 896 пошукових сесій. Доступ до іноземних та вітчизняних електронних 

баз даних із відкритим доступом розміщено на вебсайті бібліотеки в рубриці 

«Електронні бази даних». 

9. Структурні підрозділи системно працювали над оновленням та змістовим 

наповненням офіційного вебсайту університету (www.kpnu.edu.ua) та його 

англомовної версії (www.eng.kpnu.edu.ua). Важливою була робота зі створення, 

підтримки та регулярного оновлення вебсайтів структурних підрозділів, зокрема 

оновлено систему керування вмістом із відкритим кодом WordPress, на базі якої 

розроблено 83 вебсайти структурних підрозділів університету. Активно 

оновлюються системи управління вмістом, плагіни і теми. 

10. Для реалізації заходів з удосконалення системи підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників із питань дистанційної форми навчання 

шляхом проведення вебінарів, круглих столів, панельних дискусій, обміну 

досвідом тощо навчально-методичний центр забезпечення якості освіти у 2021 р. 

реалізував проєкт «Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ» 

(затверджено вченою радою університету 28.08.2020 р., протокол № 8), який 

створено для проведення в університеті заходів з удосконалення системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи 

внутрішнього забезпечення якості) й системного розвитку науково-педагогічних 

працівників університету на постійній основі. Проєкт було завершено в червні 

2021 р., атестовано 6 учасників (Буйняк М. Г., Дубінська А. В., Горбата Р. М., 

Ковальчук О. В., Пукас І. Л., Тютюнник О. С.), яким ректор вручив сертифікати. 

30.11.2021 р. навчально-методичний центр забезпечення якості освіти 

розпочав другий цикл проєкту «Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ», 

учасниками якого стали 5 науково-педагогічних працівників: Геселева К. Г., 

Семенюк-Прибатень А. В., Славіна Н. А., Рибак Н. В., і Тимофійко С. О. 
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11. Вагомим досягненням університету стала перемога в конкурсному відборі 

проєкту Програми вдосконалення викладання у вищій освіті України (Ukraine 

Higher Education Teaching Excellence Programme) (червень 2021 р.), який реалізує 

Британська Рада в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН 

України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки МОН України і НАЗЯВО. 

Мета Програми – підвищення якості вищої освіти України шляхом розвитку 

інституційної спроможності університетів України щодо вдосконалення 

викладання і навчання. Участь у Програмі як управлінець брав керівник 

навчально-методичного центру забезпечення якості освіти Бесарабчук Г.В. та як 

науково-педагогічні працівники Сторочова Т.В., Мєлєкесцева Н.В., Хоптяр А.Ю., 

які взяли участь у всіх запланованих заходах, починаючи з 05.07.2021 р. до 

02.12.2021 р., пройшли навчання у британських тренерів, продемонстрували 

активне використання онлайн-ресурсів на навчальній платформі Програми та 

отримали сертифікати, що підтверджують їх професійний розвиток.  

Учасники проєкту успішно виконали програму британської частини 

проєкту, 02.12.2021 р. успішно захистили проєкт команди університету та 

отримали відповідні сертифікати. У 2022 р. заплановано продовження 

української частини проєкту з Інститутом вищої освіти НАПН України. У рамках 

проєкту в університеті буде створено Центр цифрової освіти Університету 

Огієнка «Ohiienko Digitalisation Educational Hub» (Ohiienko-DEH) та 

реалізовуватимуться інші проєкти, спрямовані на підвищення рівня цифрової 

компетентності науково-педагогічних працівників університету та всіх охочих. 

23.12.2021 р. університет отримав перемогу для участі в навчальному курсі 

з менеджменту інтернаціоналізації та німецько-українського академічного 

співробітництва на 2022-2023 рр. Структура програми курсу передбачає 

онлайнові Баркемпи, які проводитимуться у співпраці з проєктом THEA Ukraine 

FH Münster, регулярні онлайн-презентації індивідуальних проєктів, інтенсивну 

індивідуальну та командну роботу, коротке стажування, а також 6 воркшопів 

онлайн і офлайн, 2 з яких відбудуться в Німеччині та 1 в Україні. У К-ПНУ буде 

створена «Платформа академічної мобільності», основними цілями якої є 

визначення рівня володіння англійською мовою студентів та викладачів з 

подальшим навчанням на курсах англійської мови; популяризація академічної 

мобільності серед студентів, підвищення їхньої мотивації до участі в академічній 

мобільності. Проєкт триватиме 18 місяців. 

12. Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти за 

дорученням ректора ініціював накази від 02.11.2021 р. №141-ОД та від 

26.11.2021 р. №143-ОД «Про внесення відомостей до ЄДЕБО, що підтверджують 

відповідність забезпечення освітнього процесу». Станом на 14.12.2021 р. 

оновлено інформацію в ЄДЕБО, а саме: картки працівників, кадрове 

забезпечення освітніх програм/спеціальності та кадрове забезпечення освітнього 

процесу відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

зокрема, виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

кафедрами природничо-економічного факультету було обговорено на засіданні 

ректорату 09.12.2021 р. (протокол №10). 
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13. У К-ПНУ діє автоматизована система керування вищим навчальним 

закладом АСК «ВНЗ», на основі якої формуються екзаменаційні відомості, діє 

єдина база контингенту університету та науково-педагогічних працівників, 

формується розклад занять, який оприлюднюється з даного програмного продукту 

на офіційному сайті університету, формується єдина база публікацій працівників. 

Уперше в 2021 р. було синхронізовано базу даних «АС Деканат» із «АС 

Студмістечко», виконано налаштування «АС Студмістечко», до якої Центр 

інформаційних технологій вніс інформацію про заселення усіх студентів станом 

на 01.05.2021 р. та ін. 

До 01.08.2022 р. будуть зреалізовані заходи з удосконалення системи 

електронної системи управління навчанням (Learning Management System) в 

К-ПНУ відповідно до потреб здобувачів вищої освіти та педагогічних, 

науково-педагогічних і наукових працівників. 

 

Цільовий показник 7. Зростання рівня міжнародної академічної 

мобільності здобувачів вищої освіти та педагогічних, науково-педагогічних 

і наукових працівників. Частка здобувачів вищої освіти, які є учасниками 

програм міжнародної академічної мобільності, серед загальної кількості 

здобувачів вищої освіти та педагогічних, науково-педагогічних і наукових 

працівників, які є учасниками програм міжнародної академічної 

мобільності, серед загальної кількості педагогічних, науково-педагогічних і 

наукових працівників становить не менше 0,5% станом на 01 серпня 2021 р. 

У 2021 р. зусиллями відділу міжнародних зв’язків, деканів факультетів, 

завідувачів кафедр та гарантів освітніх програм, окремих науково-педагогічних 

працівників і здобувачів вищої освіти було реалізовано 90 міжнародних 

академічних мобільностей: 4 – здобувачами вищої освіти та 86 (з них 74 

дистанційно) – науково-педагогічними працівниками, що становить станом на 

31.12.2021 р. 1,9%. 

Низький рівень міжнародної академічної мобільності студентів зумовлено 

протиепідемічними заходами в країнах Європи, пов’язаних із продовження 

пандемії COVID-19. 

У 2021 р. 14 міжнародних академічних мобільностей було реалізовано в 

межах проєктів програм Європейського Союзу: Еразмус+ КА107 (Республіка 

Польща), Еразмус+ КА2 (Литовська Республіка, Республіка Таджикистан), 

Зміни педагогічних факультетів та університетів у XXI ст. (Чеська Республіка), 

Національна стипендійна програма Словацької Республіки, Gaude Polonia 

(Республіка Польща), Європейські Східні Студії Варшавського університету 

(Республіка Польща), Німецька служба академічних обмінів (DAAD) та ін. 

У К-ПНУ тривала реалізація проєкту Програми ЄС Еразмус+ 

Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану 

(DigEco) 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP. Відповідно до робочого 

плану проєкту розроблено 13 нових навчальних дисциплін із галузі цифрової 

економіки (Аналіз великих даних і бізнес-аналітика; Аналіз великих даних у 

фінансах; Управління великими даними; Блокчейн, інновації, та руйнівні 
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технології; Аналіз даних для маркетингу; Цифрові бізнес-моделі; Цифрова 

грамотність; Цифровий маркетинг в дії; Цифрова ефективність у бізнесі та 

економіці; Фінтех у банківській справі, страхуванні та управлінні активами; 

Гнучке управління проєктами; Дизайнерське мислення; Великі дані у 

підприємництві). Усі вони імплементовані в 3 освітні програми спеціальностей 

університету освітнього ступеня «магістр»: Економіка підприємства 

(спеціальність 051 Економіка), Облік і оподаткування (спеціальність 071 Облік і 

оподаткування), Управління персоналом та економіка праці (073 Менеджмент). 

Навчальну дисципліну «Цифрова грамотність» упроваджено також і на інших 9 

освітніх програмах спеціальностей університету, якою охоплено 38 здобувачів 

денної та 30 заочної форм здобуття вищої освіти інших спеціальностей. 

У 2021 р. у межах участі в проєкті за Програмою Європейського Союзу 

Erasmus+ задля розбудови потенціалу у сфері вищої освіти Діджиталізація 

економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану (DigEco) 

21.08.–25.08.2021 р. учасники робочої групи професор Мазур Н. А., доцент 

Лаврук О. С., старший викладач Буторіна В. Б. взяли участь у Тижні цифрової 

економіки, який проводився на базі Університету Миколаса Ромеріса (Литва). 

Упродовж 29.09.–07.10.2021 р. члени робочої групи професор Мазур Н.А., 

доценти Сторчова Т. В. і Кушнір О. К. брали участь у Міжнародному тижні 

пілотного навчання в Республіці Таджикистан на базі Таджицького технічного 

університету імені академіка М. Осімі (м. Душанбе) та Таджицького державного 

фінансово-економічного університету (м. Душанбе). У рамках заходу проведено 

Пілотне навчання з навчальної дисципліни DigEco «Цифрова грамотність», 

практикум з інклюзивної освіти.  

22.10.2021 р. університет був успішно представлений у превентивному 

моніторингу проєкту DigEco, ініційованого Національним Еразмус+ офісом в 

Україні (НЕО в Україні), за участю Світлани Шитікової, координаторки 

Національного Еразмус+ офісу в Україні. 

У період з 19.09.2021 р. по 13.11.2021 р. К-ПНУ реалізовував внутрішню 

академічну мобільність у межах програми «Студентська академічна 

мобільність» САМ Україна від Британської Ради в Україні (House of Europe) 

із партнерським ЗВО – Київським університетом імені Бориса Грінченка за 

спеціальністю 016 Спеціальна освіта.  

У червні 2021 р. К-ПНУ переміг у другому раунді Програми САМ 

Україна. У 2021 р. внутрішня мобільність реалізовується із Приазовським 

державним технічним університетом для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 073 Менеджмент. 

У межах співпраці з Програмою імені Фулбрайта університет у 2021 р. 

приймав стипендіатку Програми Уінстон Пеннібекер, яка асистуватиме 

науково-педагогічним працівникам кафедри англійської мови на заняттях 

упродовж 10 місяців та ін. 

 

Цільовий показник 8. Вдосконалення управлінських процесів в закладі 

вищої освіти. Проведення комплексного внутрішнього аудиту 
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управлінських процесів в закладі вищої освіти із залученням зовнішніх 

експертів до 01 вересня 2021 року. Розроблено та забезпечено 

функціонування системи моніторингу показників діяльності закладу освіти, 

показників діяльності керівного адміністративно-управлінського 

персоналу та моніторингу основних адміністративних процесів до 01 січня 

2021 року. 

Упродовж серпня–вересня 2021 р. в К-ПНУ було проведено комплексний 

внутрішній аудит управлінських процесів за участю зовнішніх експертів: 

Омельчука О.М., доктора юридичних наук, професора, ректора Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова, і Церклевич В.С., 

кандидата педагогічних наук, доцента, ректора Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту. Його результати на засіданні ректорату 

07.10.2021 р. оголосив перший проректор Дубінський В. А. За результатами 

обговорення ухвалено відповідні управлінські рішення для удосконалення 

системи управління університетом, забезпечення відкритості та прозорості 

управлінських рішень, зокрема: забезпечити своєчасне розроблення/оновлення 

нормативних документів, які регламентують основні напрями діяльності 

університету з урахуванням змін у законодавстві, інших нормативних 

документів у галузі освіти і науки; продовжити практику колегіального та 

публічного обговорення питань, що стосуються управлінської діяльності 

університету. Упродовж 2021 р. К-ПНУ проходив перевірку Державної служби 

якості освіти України щодо визначення ступеня ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері вищої освіти, який уперше було проведено в 

ЄДЕБО, 30.09.2021 р. було оприлюднено відповідний перелік, у якому К-ПНУ 

було визначено середній ступінь ризику і 25 балів (постанова Кабінету Міністрів 

України від 21.11.2018 р. № 982). 

До обговорення в університеті залучено громадськість, що заохочувало 

лідерство, ініціативність та відповідальність в управлінських процесах. 

Активізації участі здобувачів вищої освіти в управлінні університетом 

сприяли зустрічі ректора під час реалізації проєкту «Кава з ректором», що стало 

платформою для налагодження комунікації через неформальне спілкування й 

обговорення актуальних питань, які цікавлять сучасну молодь, та отримало 

схвальні відгуки від експертів НАЗЯВО. Цьому також сприяли зустрічі деканів 

зі здобувачами вищої освіти, які навчаються на факультеті, зокрема щодо 

вирішення актуальних питань організації освітнього процесу на факультеті, 

позанавчальної діяльності, умов проживання в гуртожитках та ін. 

Завданням на наступний рік вважаємо: 

– відновлення діяльності «Школи лідерства» для представників органів 

студентського самоврядування, інших здобувачів вищої освіти;  

– продовження онлайн-опитувань учасників освітнього процесу для 

забезпечення зворотних управлінських зв’язків і врахування їхньої думки під час 

ухвалення управлінських рішень;  
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– удосконалення процедури підготовки і проходження ліцензування та 

акредитації через реорганізацію/оптимізацію структурних підрозділів закладу й 

створення сектору ліцензування та акредитації освітніх програм;  

– оновлення складу Наглядової ради К-ПНУ;  

– активізація роботи з упровадження електронного документообігу в 

університеті через реорганізацію загального відділу і створення на його базі 

центру діловодства та електронного документообігу вишу та ін. 

 

Цільовий показник 9. Здійснено перегляд освітніх програм із 

залученням основних роботодавців для випускників закладу вищої освіти з 

урахуванням даних, отриманих за підсумками зворотного зв’язку від 

здобувачів вищої освіти: 100% освітніх програм переглянуто на період з 01 

січня 2020 р. по 31 серпня 2022 року. 

Відповідно до Положення про освітні програми в К-ПНУ (нова редакція) у 

2021 р. здійснювалася робота як із розроблення, затвердження та відкриття 

нових, так із моніторингу та перегляду чинних освітніх програм університету. 

Відповідно до наказу ректора від 26.01.2021 р. № 10-АГП «Про затвердження 

складу проєктних груп освітніх програм за спеціальностями університету» 

оновлено склад проєктних груп освітніх програм. На допомогу факультетам 

укладені, затверджені (протокол №3 вченої ради від 25.02.2021 р.) та введені в 

дію (наказ ректора №36-ОД від 16.03.2021 р.) Методичні рекомендації з 

розроблення навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти в К-ПНУ 

(нова редакція). Нові освітні програми та нові редакції освітніх програм і 

навчальних планів затверджені вченою радою 25.03.2021 р. (протокол №4) та 

01.04.2021 р. (протокол №5).  

10 освітніх програм підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, набір на які вперше оголошено 

2021 р., а також нові редакції чинних освітніх програм і навчальних планів 

підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) і другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти (загалом 74) уведено в дію наказом ректора 

06.04.2021 р. №47-ОД. Цим же наказом уведено в дію освітню програму і 

навчальний план підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства. 

Відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом 

МОН України від 11.07.2019 р. №977, визначено гарантів освітніх програм зі 

спеціальностей університету (наказ ректора від 05.05.2021 р. №54-АГП). 

З урахуванням експертних висновків НАЗЯВО щодо змісту та реалізації 

освітніх програм і рекомендацій з їх подальшого вдосконалення та на виконання 

ухвали вченої ради (протокол №4 від 25.03.2021 р.) внесено зміни до навчальних 

планів підготовки здобувачів вищої освіти (наказ від 28.05.2021 р. №71-ОД).  

У зв’язку із затвердженням у травні 2021 р. стандартів вищої освіти України 

рішенням вченої ради від 08.06.2021 р. (протокол №7) і наказом ректора від 

10.06.2021 р. № 76-ОД було оновлено і введено в дію освітньо-професійні 

програми: 
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–  «Тренер з видів спорту» зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт 

другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

–  «Історія» зі спеціальності 032 Історія та археологія другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, а також відповідні навчальні плани 

підготовки фахівців; 

–  «Початкова освіта» зі спеціальності 013 Початкова освіта першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (редакція 2020 р.). 

Із метою оптимізації освітнього процесу також було внесено зміни до 

окремих навчальних планів: ступеня вищої освіти «магістр» зі спеціальності 017 

Фізична культура і спорт за освітньо-професійною програмою «Тренер з видів 

спорту» 2020 року денної та заочної форм здобуття освіти; ступеня вищої освіти 

«бакалавр» зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) за освітньо-

професійною програмою Середня освіта (Фізична культура) 2019 і 2020 років 

денної та заочної форм здобуття освіти; ступеня вищої освіти «бакалавр» зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) за освітньо-

професійною програмою Середня освіта (Біологія) 2018 і 2019 років денної та 

заочної форм здобуття освіти; ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 

014 Середня освіта (Географія) за освітньо-професійною програмою Середня 

освіта (Географія) 2018 і 2019 років денної та заочної форм здобуття освіти; 

ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 101 Екологія за освітньо-

професійною програмою Екологія 2018 і 2019 років та освітньо-професійної 

програми «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в редакції 

2018, 2019, 2020 років (наказ ректора від 08.06.2021 р. №74-ОД).  

Одним із елементів системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

в університеті є забезпечення якості освітньої програми, що дозволяє підготувати 

здобувачів вищої освіти до майбутньої кар’єри та підтримати їх особистісний 

розвиток. Відповідно до вимог розділу 4. Порядок моніторингу та періодичного 

перегляду освітньої програми Положення про освітні програми в університеті 

(нова редакція), Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти в університеті (нова редакція) та на виконання Плану роботи вченої ради 

К-ПНУ на І семестр 2021-2022 н. р. у жовтні–листопаді 2021 р. було організовано 

та проведено факультетський і загальноуніверситетський моніторинги якості 

освітніх (освітньо-професійних / освітньо-наукових) програм спеціальностей 

університету гарантами та завідувачами випускових кафедр спільно з навчально-

методичним центром забезпечення якості освіти за сприяння заступників деканів 

факультетів з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, органів 

студентського самоврядування. 

Результати моніторингу освітніх програм обговорено на засіданнях 

випускових кафедр, рад з науково-методичної роботи та забезпечення якості 

вищої освіти, вченої ради університету 25.11.2021 р. (протокол №14) як розгляд 

питання «Результати загальноуніверситетського моніторингу якості освітніх 

програм у контексті реалізації Стратегії розвитку К-ПНУ на 2020-2030 роки». 

На основі моніторингу та перегляду освітніх програм спеціальностей 

університету наразі триває їх оновлення/модернізація. З метою забезпечення 
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прозорості та публічності освітньої діяльності університету проєкти оновлених 

освітніх програм оприлюднюються на вебсайтах випускових кафедр для 

громадського обговорення та отримання зауважень і пропозицій зацікавлених 

сторін (внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів).  

Упродовж 2021 р. здійснено перегляд усіх освітніх програм спеціальностей, 

що реалізуються в університеті. До цього процесу було залучено внутрішніх 

(здобувачі вищої освіти та представники академічної спільноти університету) і 

зовнішніх (випускники університету, роботодавці) стейкхолдерів із розглядом та 

обговоренням їх зауважень і пропозицій. Ураховано також зауваження і 

пропозиції членів експертних груп і експертів галузевих експертних рад 

НАЗЯВО, які були надані під час акредитації освітніх програм університету. 

На виконання Стратегічного плану розвитку К-ПНУ на 2018-2022 рр. та 

для належного інформування учасників освітнього процесу й інших 

стейкхолдерів про освітні програми університету структурні підрозділи, 

відповідальні за їх реалізацію, на вебсайті університету в рубриці «Публічна 

інформація» розміщують інформаційні пакети освітніх програм спеціальностей 

університету (розпорядження ректора від 26.05.2021 р. №44 «Про створення 

інформаційних пакетів освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) 

програм університету»). Оновлено інформаційний пакет університету, який 

також розміщено на вебсайті в рубриці «Публічна інформація». 

У К-ПНУ було розроблено Порядок проведення внутрішньої акредитації 

освітніх (освітньо-професійних / освітньо-наукових) програм спеціальностей 

університету (додаток до Положення про освітні програми К-ПНУ (нова 

редакція) згідно з наказом ректора від 30.08.2021 р. № 108-ОД «Про 

затвердження плану внутрішньої акредитації освітніх (освітньо-

професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей університету в 2021-

2022 н. р. та відповідальних працівників за її проведення». 

 

Цільовий показник 10. Запровадження комплексної автоматизації 

управління закладом вищої освіти, включаючи систему електронного 

документообігу. Розроблення та введення в експлуатацію системи 

автоматизованого управління закладом вищої освіти, включаючи систему 

електронного документообігу до 01 січня 2022 року. 

Упродовж 2021 р. у К-ПНУ проводилася системна робота з комплексної 

автоматизації управління закладом вищої освіти через систему електронного 

документообігу. На засіданні ректорату 11.03.2021 р. (протокол № 3) було 

обговорено питання «Стан організації роботи з впровадження електронного 

документообігу в університеті» й ухвалено рішення про закупівлю, налаштування 

та використання в університеті системи «MEGAPOLIS.Doc.Net» для переходу на 

систему електронного документообігу управлінської інформації в електронній 

формі та її інтеграцію із системою електронної взаємодії органів виконавчої влади 

(СЕВ ОВВ), підтримку нормативно-правових актів до 31.12.2021 р.  

28.12.2021 р. університет закупив примірник комп’ютерної програми 

«Система електронного документообігу з автоматизації бізнес-процесів 
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«Megapolis.DocNET», розгортання та налаштування даного програмного 

продукту на сервері, навчання та технічну підтримку в роботі з 

«Megapolis.DocNET» на загальну суму 236100 грн.  

30.12.2021 р. наказом ректора № 158-ОД було затверджено Інструкцію з 

діловодства в електронній формі в К-ПНУ. 

Потрібно визначити рівень володіння сучасними автоматизованими 

системами управління працівників структурних підрозділів університету, 

призначити відповідальних осіб у структурних підрозділах за ведення 

електронного документообігу та затвердити їх склад наказом ректора, забезпечити 

їх навчання тощо. Наразі проводиться робота з удосконалення інструктивних 

матеріалів з документообігу в університеті, зокрема й електронних. 

Ректор у співпраці з МОН України з 21.09.2020 р. забезпечив підключення 

вишу до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ), 

яка призначена для автоматизації процесів створення, відправлення, 

передавання, одержання, оброблення, використання, зберігання, знищення 

електронних документів та копій паперових документів в електронному вигляді 

з використанням електронного цифрового підпису, які не містять інформацію з 

обмеженим доступом, та контролю за виконанням актів, протокольних рішень 

Кабінету Міністрів України та інших документів. 

У лютому 2021 р. за сприяння ректорату працівники загального відділу 

взяли участь у вебінарі та прослухали курс лекцій на тему «Діловодство та 

архівна справа в Україні. Перехід до електронного документообігу, ведення 

електронних архівів. Нові вимоги до зберігання та знищення документів з 

паперовою основою. Порядок прийняття – передавання електронних документів 

на постійне зберігання», що стало корисним у роботі з документами. Розгляд 

цього питання є важливим для сучасного розвитку університету та реалізації 

основних завдань Стратегії розвитку К-ПНУ на 2020-2030 роки, зокрема пункту 

5.5. Створення та запровадження інтегрованої інформаційної системи 

управління університетом (електронний документообіг; автоматизована система 

управління фінансовими та кадровими ресурсами; електронна система 

персонального планування робіт науково-педагогічних працівників та їхнього 

звітування за результатами роботи; інформаційна система управління освітнім 

процесом та ін.). 

 

2.2. Підготовку фахівців з вищою освітою за відповідними освітніми 

програмами згідно із стандартами вищої освіти. 

Підготовку фахівців з вищою освітою в К-ПНУ здійснюють за відповідними 

освітніми (освітньо-професійними/освітньо-науковими) та науковими 

програмами на першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому 

(освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти (див табл. 12.–14.).  
Таблиця 12. 

Перелік спеціальностей та освітньо-професійних програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» у 2021-2022 н. р. 

№ 

з/п 
Назва спеціальності 

Назва освітньо-професійної 

програми 

Форма 

здобуття 
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освіти 

1.  032 Історія та археологія Історія денна 

2.  014 Середня освіта (Історія) Середня освіта (Історія) денна 

3.  Середня освіта (Історія та 

правознавство) 

денна, заочна 

4.  052 Політологія Політологія денна 

5.  051 Економіка Економіка підприємства денна, заочна 

6.  071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування денна, заочна 

7.  073 Менеджмент Управління персоналом та 

економіка праці 

денна, заочна 

8.  076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Підприємництво і торгівля денна 

9.  241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа денна 

10.  242 Туризм Туризм денна, заочна 

11.  014 Середня освіта (Українська 

мова і література) 

Середня освіта (Українська мова 

і література) 

денна, заочна 

Середня освіта (Українська мова 

і література. Англійська мова) 

денна 

12.  035 Філологія Українська мова і література денна 

13.  035 Філологія (Українська мова і 

література) 

Українська мова і література денна 

14.  061 Журналістика Журналістика денна 

15.  

016 Спеціальна освіта 

Спеціальна освіта (Логопедія) денна, заочна 

16.  Спеціальна освіта (Логопедія). 

Інклюзивна освіта 

денна, заочна 

17.  Логопедія. Спеціальна 

психологія 

денна, заочна 

18.  Спеціальна освіта 

(Олігофренопедагогіка) 

денна, заочна 

19.  Олігофренопедагогіка. Логопедія денна, заочна 

Спеціальна освіта 

(Олігофренопедагогіка. 

Логопедія) 

денна, заочна 

20.  053 Психологія Психологія денна, заочна 

21.  Практична психологія денна 

22.  231 Соціальна робота Соціальна педагогіка денна 

23.  Соціальна робота денна 

24.  232 Соціальне забезпечення Соціальна допомога денна 

25.  014 Середня освіта (Математика) Середня освіта (Математика, 

інформатика) 

денна 

26.  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

денна 

27.  014 Середня освіта (Фізика) Середня освіта (Фізика, 

інформатика) 

денна 

28.  014 Середня освіта (Фізична 

культура) 

Середня освіта (Фізична 

культура) 

денна, заочна 

29.  017 Фізична культура і спорт Тренер з видів спорту денна, заочна 

30.  227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація денна, заочна 

31.  012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта денна, заочна 

Дошкільна освіта. Логопедія денна 
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Таблиця 13. 

Перелік спеціальностей та освітньо-професійних програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» у 2021-2022 н. р. 

32.  013 Початкова освіта Початкова освіта денна, заочна 

Початкова освіта. Англійська 

мова). 

денна 

33.  014 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) 

Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) 

денна, заочна 

34.  

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво 

денна 

35.  Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

денна 

36.  Образотворче мистецтво денна 

37.  Реставрація творів мистецтва денна 

38.  Декоративно-прикладне 

мистецтво 

денна 

39.  014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

денна, заочна 

40.  014 Середня освіта (Мова і 

література (англійська) 

Середня освіта (Англійська мова 

і зарубіжна література) 

денна, заочна 

Середня освіта (Мова і 

література (англійська, німецька) 

денна, заочна 

41.  014 Середня освіта (Мова і 

література (німецька) 

Середня освіта (Німецька мова і 

зарубіжна література) 

денна 

Середня освіта (Мова і 

література ( німецька, 

англійська) 

денна 

42.  014 Середня освіта (Мова і 

література (польська) 

Середня освіта (Польська мова і 

зарубіжна література) 

денна 

Середня освіта  Мова і 

література (польська, англійська) 

денна 

43.  035 Філологія (Германські мови 

та літератури (переклад включно) 

Англійська мова і література денна 

035 Філологія (Германські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша – англійська) 

денна 

035 Філологія  денна 

44.  101 Екологія Екологія денна 

45.  014 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) 

Середня освіта (Біологія) денна, заочна 

Середня освіта ((Біологія та 

здоров’я людини. Географія) 

денна, заочна 

46.  091 Біологія Біологія денна 

47.  014 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія) денна, заочна 

Середня освіта (Географія. 

Історія) 

денна 

48.  106 Географія Географія денна 

№ 

з/п 
Назва спеціальності 

Назва освітньо-професійної 

програми 

Форма 

здобуття 

освіти 
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1.  032 Історія та археологія Історія денна 

2.  Архівознавство денна 

3.  014 Середня освіта (Історія) Середня освіта (Історія) денна, заочна 

Середня освіта (Історія, 

правознавство) 

денна, заочна 

4.  052 Політологія Політологія денна 

5.  051 Економіка Економіка підприємства денна 

6.  071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування денна, заочна 

7.  073 Менеджмент Управління персоналом та 

економіка праці 

денна, заочна 

8.  076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Підприємництво і торгівля денна 

9.  241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа денна 

10.  242 Туризм Туризмознавство денна 

11.  014 Середня освіта (Українська 

мова і література) 

Середня освіта (Українська мова 

і література) 

денна, заочна 

12.  035 Філологія Українська мова і література денна 

13.  061 Журналістика Журналістика денна 

14.  016 Спеціальна освіта Спеціальна освіта (Логопедія) денна, заочна 

15.  Спеціальна освіта 

(Олігофренопедагогіка) 

денна, заочна 

16.  053 Психологія Психологія денна, заочна 

17.  232 Соціальне забезпечення Соціальна допомога денна 

18.  014 Середня освіта (Математика) Середня освіта (Математика, 

інформатика) 

денна 

19.  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

денна 

20.  011 Освітні, педагогічні науки Освітні вимірювання денна 

21.  014 Середня освіта (Фізика) Середня освіта (Фізика, 

інформатика) 

денна 

22.  014 Середня освіта (Фізична 

культура) 

Середня освіта (Фізична 

культура) 

денна, заочна 

23.  017 Фізична культура і спорт Тренер з видів спорту денна, заочна 

24.  227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація денна, заочна 

25.  012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта денна, заочна 

26.  013 Початкова освіта Початкова освіта денна, заочна 

27.  014 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) 

Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) 

денна, заочна 

28.  023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво 

денна 

29.  Реставрація творів мистецтва денна 

30.  014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

денна, заочна 

31.  073 Менеджмент Управління навчальним 

закладом 

денна, заочна 

32.  014 Середня освіта (Мова і 

література (англійська) 

Середня освіта (Англійська мова 

і зарубіжна література) 

денна, заочна 

33.  014 Середня освіта (Мова і 

література (німецька) 

Середня освіта (Німецька мова і 

зарубіжна література) 

денна, заочна 

34.  101 Екологія Екологія денна 
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Таблиця 14. 

Перелік спеціальностей та освітньо-наукових програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «доктор філософії»  

у 2021-2022 н. р. 

№ 

з/п 
Назва спеціальності 

Назва освітньо-наукової 

програми 

Форма здобуття 

освіти 

1. 011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки денна, заочна 

2. 014 Середня освіта Теорія та методика навчання 

(фізика) 

денна 

3. 016 Спеціальна освіта Спеціальна освіта денна, заочна 

4. 032 Історія та археологія Історія та археологія денна, заочна 

5. 035 Філологія Філологія денна, заочна 

6. 051 Економіка Економіка денна 

7. 052 Політологія Політологія заочна 

8. 091 Біологія Біологія денна, заочна 

 

У докторантурі К-ПНУ у звітному періоді перебував 1 докторант за 

спеціальністю 032 Історія та археологія. 

Освітньо-професійні програми К-ПНУ укладені відповідно до наявних 

стандартів вищої освіти та вимог Національної рамки кваліфікацій для 

відповідного кваліфікаційного рівня. Загалом 56 освітньо-професійних програм 

спеціальностей К-ПНУ забезпечують досягнення результатів навчання, 

визначених стандартами вищої освіти за відповідними спеціальностями та 

рівнями вищої освіти (35 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і 21 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти). 

Відповідно до Положення про освітні програми в К-ПНУ (нова редакція) в 

2021 р. здійснювалася робота як із розроблення, затвердження та відкриття 

нових, так із моніторингу та перегляду чинних освітніх програм К-ПНУ. 

Відповідно до наказу ректора від 26.01.2021 р. № 10-АГП «Про затвердження 

складу проєктних груп освітніх програм за спеціальностями університету» 

оновлено склад проєктних груп освітніх програм. Оновлено Методичні 

рекомендації з розроблення навчальних планів підготовки здобувачів вищої 

освіти в К-ПНУ (нова редакція) (затверджено вченою радою 25.02.2021 р., 

протокол №3; введено в дію наказом ректора від 16.03.2021 р. №36-ОД). 

Нові освітні програми й нові редакції освітніх програм і навчальних планів 

затверджені вченою радою 25.03.2021 р. (протокол №4), 01.04.2021 р. (протокол 

№5) і 08.06.2021 р. (протокол № 7). 

З урахуванням експертних висновків НАЗЯВО щодо змісту та реалізації 

освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм і рекомендацій з їх 

подальшого вдосконалення було внесено зміни до навчальних планів підготовки 

здобувачів вищої освіти (наказ ректора від 28.05.2021 р. № 71-ОД). У зв’язку із 

затвердженням у травні 2021 р. нових стандартів вищої освіти України на 

35.  014 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) 

Середня освіта (Біологія) денна, заочна 

Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) 

денна 

36.  091 Біологія Біологія денна 

37.  014 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія) денна, заочна 
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засіданні вченої ради 08.06.2021 р. (протокол № 7; введено в дію наказом ректора 

від 10.06.2021 р. № 76-ОД) було затверджено освітньо-професійні програми 

Тренер з видів спорту за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт та Історія 

за спеціальністю 032 Історія та археологія другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. Було затверджено навчальні плани підготовки здобувачів ступеня вищої 

освіти «магістр» зі спеціальностей 017 Фізична культура і спорт за освітньо-

професійною програмою Тренер з видів спорту денної та заочної форм здобуття 

освіти і 032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Історія 

денної форми здобуття вищої освіти. Було затверджено: 

– зміни до освітніх програм: Тренер з видів спорту другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт 2020 р.; Середня 

освіта (Фізична культура) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) 2019 і 2020 років; Початкова 

освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 

Початкова освіта 2020 р.; Екологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 101 Екологія 2018, 2019 і 2020 років; 

– зміни до навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти: ступеня 

вищої освіти «магістр» зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт за освітньо-

професійною програмою Тренер з видів спорту 2020 років денної та заочної форм 

здобуття освіти; ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 014 Середня 

освіта (Фізична культура) за освітньо-професійною програмою Середня освіта 

(Фізична культура) 2019 і 2020 років денної та заочної форм здобуття освіти; 

ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Біологія) 

2018 і 2019 років денної та заочної форм здобуття освіти; ступеня вищої освіти 

«бакалавр» зі спеціальності 014 Середня освіта (Географія) за освітньо-

професійною програмою Середня освіта (Географія) 2018 і 2019 років денної та 

заочної форм здобуття освіти; ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 

101 Екологія за освітньо-професійною програмою Екологія 2018 і 2019 років. 

Ректор опікувався підготовкою здобувачів вищої освіти ступенів вищої 

освіти «доктор філософії», що відбувалася упродовж звітного періоду на 7 

факультетах, 12 кафедрах за 8 спеціальностями за Переліком галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та 1 

спеціальністю за Переліком наукових спеціальностей; у докторантурі за 1 

спеціальністю за Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Керівництво аспірантами та 

докторантами здійснювали 21 доктор наук і 17 кандидатів наук, які є штатними 

працівниками К-ПНУ, та 1 доктор наук з наукової установи України. 

У 2021 р. К-ПНУ виконав державне замовлення щодо прийому до 

аспірантури. На денну форму здобуття освіти за рахунок державного бюджету 

зараховано 7 осіб. На заочну форму здобуття освіти за рахунок коштів фізичних 

осіб зараховано 2 особи. 

Університет проваджує й інші види освітньої діяльності: надання освітніх 

послуг, пов’язаних із підготовкою громадян України для вступу до закладів 
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вищої освіти; військова підготовка студентів закладів вищої освіти за програмою 

офіцерів запасу; підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників 

закладів освіти тощо. 

Ліцензований обсяг прийому на навчання в К-ПНУ становить 2685 осіб за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 1622 особи за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти, 105 осіб за третім (освітньо-науковим) 

рівнем вищої освіти. 

Ректор організовував роботу щодо забезпечення підготовки здобувачів 

вищої освіти: за 57 освітніми (освітньо-професійними) програмами із 48 

спеціальностей за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, за 39 освітньо-

професійними програмами із 37 спеціальностей за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти та за 8 освітніми (освітньо-науковими) програмами із 8 

спеціальностей за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. 

У К-ПНУ також здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня і другого (магістерського) рівня за освітньо-

професійними програмами, що передбачають присвоєння професійних 

кваліфікацій, для яких запроваджено додаткове регулювання, зокрема: 
Таблиця 15. 

Підготовка здобувачів вищої освіти за освітніми програмами, що передбачають 

присвоєння професійних кваліфікацій, для яких запроваджено додаткове регулювання 

у 2021-2022 н. р. 

Назва 

освітньої 

програми 

Тип освітньої 

програми 

Код та назва 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг (на рік) 

Рішення про 

видачу ліцензії 

Перший (бакалаврський) рівень 

Фізична 

реабілітація 

Освітньо-

професійна 

227 Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

60 

наказ № 33-л від 

19.03.2021 р. 

Другий (магістерський) рівень 

Фізична 

реабілітація 

Освітньо-

професійна 

227 Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

15 

наказ № 33-л від 

19.03.2021 р. 

 

Станом на 01.11.2021 р. в К-ПНУ навчалося 4300 здобувачів вищої освіти, 

зокрема (див. таблицю 16): 
Таблиця 16. 

Інформація про контингент здобувачів вищої освіти денної та заочної форм здобуття 

освіти за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-

науковим) рівнем вищої освіти 

№  

з/п 

Форма здобуття 

освіти 

Контингент здобувачів освіти 

за кошти державного 

бюджету 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

1. Денна форма 1759 1031 

2. Заочна форма 354 1156 

 Разом: 2113 2187 

 

В аспірантурі К-ПНУ навчається 57 аспірантів, зокрема: 

– 45 аспірантів – на денній формі здобуття освіти та 12 – на заочній формі, 
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з них:  

– за рахунок державного бюджету – 35 осіб на денній формі;  

– за рахунок коштів фізичних осіб – 22 особи (денна форма – 10 осіб; заочна 

форма – 12 осіб). 

У І семестрі 2021-20222 н. р. освітній процес у К-ПНУ забезпечувало 8 

факультетів: історичний, природничо-економічний, фізико-математичний, 

педагогічний, факультет іноземної філології, факультет української філології та 

журналістики, факультет фізичної культури, факультет спеціальної освіти, 

психології і соціальної роботи та 37 кафедр. Кадровий склад кафедр К-ПНУ 

відповідає нормативам, що визначені статтею 33 Закону України «Про вищу 

освіту». До освітнього процесу залучено 2 академіки Української академії 

історичних наук, 6 академіків Національної академії наук вищої освіти України, 

2 члени-кореспонденти Національної академії наук вищої освіти України, 45 

докторів наук, професорів, 254 кандидати наук, доценти. На умовах сумісництва 

до освітнього процесу залучено 27 науково-педагогічних працівників, із них – 4 

професори, доктори наук, 12 доцентів, кандидатів наук. 

Підготовку фахівців у К-ПНУ здійснюють відповідно до законів України 

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

постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів та 

розпорядчих документів у сфері вищої освіти, стандартів вищої освіти, освітніх 

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

навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 

університету, Положення про організацію освітнього процесу в К-ПНУ (зі 

змінами) (затверджено вченою радою 26.02.2020 р., протокол № 2; введено в дію 

наказом ректора від 26.02.2020 р. № 25-ОД), Положення про підготовку 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у К-ПНУ 

(затверджено вченою радою 26.02.2020 р., протокол № 2; введено в дію наказом 

ректора від 26.02.2020 р. № 25-ОД), планів роботи К-ПНУ та ін. Пріоритетні 

завдання забезпечення якості підготовки фахівців у К-ПНУ визначено 

Стратегією розвитку К-ПНУ на 2020-2030 роки (затверджено вченою радою 

28.08.2020 р., протокол № 8; введено в дію наказом ректора від 28.08.2020 р. 

№ 95-ОД), Стратегічним планом розвитку К-ПНУ на 2018-2022 роки 

(затверджено вченою радою 30.08.2018 р., протокол № 7; введено в дію наказом 

ректора від 31.08.2018 р. № 64-ОД) та ін. 

Організацію освітнього процесу здійснюють відповідно до навчальних і 

робочих навчальних планів підготовки фахівців зі спеціальностей К-ПНУ. 

Актуальні питання організації освітнього процесу, підвищення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти постійно обговорюють на засіданнях 

вченої ради К-ПНУ, зокрема:  

– «Аналіз успішності здобувачів вищої освіти денної та заочної форм 

навчання за результатами зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 н. р., 

результатів атестації здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» та основні 

завдання колективу університету щодо удосконалення організації освітньої 

діяльності, підвищення якості підготовки фахівців» (засідання вченої ради 
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25.02.2021 р., протокол № 3); 

– «Результати ректорського контролю рівня залишкових знань здобувачів 

вищої освіти з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців за відповідними 

освітньо-професійними програмами спеціальностей університету» (засідання 

вченої ради 25.03.2021 р., протокол № 4); 

– «Результати освітньої, наукової, методичної діяльності факультету 

української філології та журналістики, шляхи її удосконалення» (засідання 

вченої ради 08.06.2021 р., протокол № 7); 

– «Аналіз успішності здобувачів денної та заочної форм здобуття вищої 

освіти за результатами літньої екзаменаційної сесії 2020-2021 н. р., результатів 

атестації здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти й основні завдання колективу університету щодо удосконалення 

організації освітньої діяльності, підвищення якості підготовки фахівців» 

(засідання вченої ради 30.08.2021 р., протокол № 10); 

– «Внесення змін до Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення 

відповідності результатів навчання здобувачів вищої освіти вимогам освітньо-

професійної програми та вимогам програми єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту й присвоєння їм кваліфікації за ступенями вищої освіти 

«бакалавр», «магістр» у К-ПНУ на 2021-2022 н. р.» (засідання вченої ради 

14.09.2021 р., протокол № 11); 

– «Аналіз результатів складання випускниками університету єдиного 

вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови для вступу на навчання з метою 

здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти та основні 

завдання щодо удосконалення якості  підготовки здобувачів вищої освіти з 

іноземної мови» (засідання вченої ради 28.09.2021 р., протокол № 12); 

– «Стан дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними 

працівниками та здобувачами вищої освіти природничо-економічного 

факультету» (засідання вченої ради 28.10.2021 р., протокол № 13); 

– «Результати загальноуніверситетського моніторингу якості освітніх 

програм у контексті реалізації Стратегії розвитку К-ПНУ на 2020-2030 роки» 

(засідання вченої ради 25.11.2021 р., протокол № 14); 

– «Результативність підготовки в університеті здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії» (засідання вченої ради 28.12.2021 р., протокол № 15) та ін. 

Рішення вченої ради К-ПНУ вводилися в дію наказами ректора. 

Питання освітньої діяльності в К-ПНУ були предметом обговорення за 

засіданнях ректорату, зокрема: 

– «Організація навчання іноземних громадян та осіб без громадянства в 

університеті: аналіз та перспективи»; «Стан організації соціально-

психологічного супроводу учасників освітнього процесу в університеті та 

основні завдання щодо його поліпшення» (засідання ректорату 11.02.2021 р., 

протокол № 2); 

– «Заходи щодо забезпечення ректоратом, деканатами факультетів та 

кафедрами університету збільшення частки аудиторних годин, викладання яких 

здійснюється англійською мовою, в загальній кількості аудиторних робіт» 
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(засідання ректорату 11.03.2021 р., протокол № 3); 

– «Стан підготовки структурних підрозділів університету до атестації 

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

освіти»; «Стан підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 

рівня спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона 

здоров’я до складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

(інтегрованого тестового іспиту «Крок»)» (засідання ректорату 13.05.2021 р., 

протокол № 5);  

– «Стан планування обсягів навчальної роботи кафедр університету та 

навчального навантаження науково-педагогічних працівників на 2021-2022 н. р.» 

(засідання ректорату 10.06.2021 р., протокол № 6); 

– «Актуальні питання організації освітнього процесу в І семестрі 2021-

2022 н. р.» (засідання ректорату 09.09.2021 р., протокол № 7); 

– «Аналіз стану розміщення на вебсайті університету інформаційних 

пакетів освітніх програм спеціальностей університету»; «Результати 

моніторингу рівня забезпеченості навчальною та навчально-методичною 

літературою освітніх програм спеціальностей університету» (засідання 

ректорату 11.11.2021 р., протокол № 9); 

– «Аналіз та перспективи реалізації англомовних програм підготовки 

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

рівнів вищої освіти з метою навчання іноземних громадян та осіб без 

громадянства»; «Стан підготовки структурних підрозділів університету до 

атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти» (засідання 

ректорату 09.12.2021 р., протокол № 10) та ін. 

Упродовж звітного періоду в К-ПНУ продовжено роботу з удосконалення 

нормативної бази щодо організації освітнього процесу та забезпечення якості 

освітньої діяльності. Зокрема затверджені рішенням вченої ради К-ПНУ та 

введені в дію наказами ректора: 

– Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, 

науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в 

К-ПНУ (затверджено вченою радою 08.06.2021 р., протокол № 7; введено в дію 

наказом ректора від 08.06.2021 р. № 72-ОД); 

– Норми часу для планування і обліку основних видів методичної, наукової 

та організаційної роботи науково-педагогічних працівників К-ПНУ 

(затверджено вченою радою 24.06.2021 р., протокол № 8; введено в дію наказом 

ректора від 29.06.2021 р. № 84-ОД); 

– Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти К-ПНУ 

(затверджено вченою радою 30.08.2021 р., протокол № 10; введено в дію наказом 

ректора від 31.08.2021 р. № 111-ОД) та ін. 

За звітний період ректор здійснив низку організаційних заходів щодо 

запобігання поширенню в К-ПНУ гострої респіраторної хвороби СОVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2. Відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 



64 

 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (змінами) та з метою запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19 серед учасників освітнього 

процесу, інших працівників К-ПНУ, належної організації освітнього процесу, 

забезпечення виконання здобувачами вищої освіти індивідуальних навчальних 

планів в умовах дії обмежувальних протиепідемічних заходів в умовах карантину 

у виші на період з 25.01.2021 р. до 28.03.2021 р. навчальні заняття проводилися в 

аудиторіях зі здобувачами вищої освіти в кількості не більше 20 осіб (накази 

ректора: від 21.01.2021 р. № 13-ОД «Про особливості організації освітнього 

процесу в ІІ семестрі 2020-2021 н. р. в умовах продовження дії карантину»; від 

25.02.2021 р. № 29-ОД «Про організацію освітнього процесу в умовах 

продовження карантину на території України»). На виконання рішень 

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Хмельницької обласної державної адміністрації від 

26.03.2021 р. (протокол № 6), від 05.04.2021 р. (протокол № 7), позачергового 

засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 07.04.2021 р. (протокол № 16) розпорядженнями 

ректора «Про дистанційне навчання» від 29.03.2021 р. № 31, «Про організацію 

роботи працівників університету в умовах дії обмежень, визначених для 

«червоної» зони епідемічної небезпеки» від 06.04.2021 р. № 34, «Про продовження 

дистанційного навчання» від 14.04.2021 р. № 37 з 29.03.2021 р. до 14.05.2021 р. 

організація освітнього процесу в К-ПНУ здійснювалася з використанням 

технологій дистанційного навчання.  

Із метою належної організації освітнього процесу в І семестрі 2021-2022 н. р. 

та з урахуванням постанови головного санітарного лікаря України від 

26.08.2021 р. №9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти 

на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» 

навчальні заняття в К-ПНУ проводилися із використанням технологій 

дистанційного навчання за умови наповненості лекційних аудиторій більше 50% 

(наказ ректора від 30.08.2021 р. № 105-ОД). З урахуванням листа МОН України 

від 21.10.2021 р. № 1/9-558 «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти 

під час епідемічної небезпеки» та протоколу № 16 від 20.10.2021 р. позачергового 

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій Хмельницької обласної державної адміністрації, організація освітнього 

процесу здійснювалася з використанням технологій дистанційного навчання на 

платформах/сервісах MOODLE, Google Meet, Zoom (з обов’язковим записом 

відеозанять) відповідно до розкладу навчальних занять. Основні засади організації 

дистанційного навчання в К-ПНУ регламентувалися Положенням про 

дистанційне навчання в К-ПНУ (затверджено вченою радою 28.08.2020 р., 

протокол № 8; введено в дію наказом ректора від 28.08.2020 р. № 95-ОД). 

Упродовж звітного періоду освітній процес здійснювався згідно з графіками 

освітнього процесу та розкладами навчальних занять здобувачів вищої освіти. В 

умовах карантинних обмежень під час формування розкладу навчальних занять 

здобувачів вищої освіти було передбачено можливість визначення різного часу 
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їх початку та закінчення для курсів/академічних груп здобувачів вищої освіти 

(наказ ректора від 30.08.2021 р. № 105-ОД «Про організацію освітнього процесу 

в І семестрі 2021-2022 н. р. в умовах адаптивного карантину»). Проведені заходи 

дали можливість уникнути скупчення учасників освітнього процесу.  

Для належної організації освітнього процесу в умовах дистанційного 

навчання вжито низку заходів, а саме: 

– у MOODLE розміщено навчально-методичне забезпечення освітніх 

компонентів освітніх програм спеціальностей вишу; 

– забезпечено функціонування вебсайту бібліотеки К-ПНУ; 

– на вебсайті К-ПНУ розміщено відеоролик із користування MOODLE, 

порадник для здобувачів вищої освіти «Вибіркові навчальні дисципліни» тощо. 

Упродовж звітного періоду ректор контролював виконання норм Закону 

України «Про вищу освіту», зокрема в частині реалізації індивідуальних освітніх 

траєкторій навчання здобувачів вищої освіти, основним інструментом 

формування яких є вибіркові навчальні дисципліни. Порядок вибору навчальних 

дисциплін здобувачами вищої освіти в К-ПНУ регламентує Положення про 

порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої 

освіти в К-ПНУ (нова редакція) (затверджено вченою радою 29.04.2021 р., 

протокол № 6; введено в дію наказом ректора від 29.04.2021 р. № 55-ОД).  

На засіданні вченої ради 08.06.2021 р. (протокол №7) обговорювали питання 

«Затвердження Каталогу навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів І 

курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н. р.». Рішення 

вченої ради введено в дію наказом ректора від 01.07.2021 р. № 91-ОД «Про 

введення в дію Каталогу навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів І 

курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти К-ПНУ на 2021-2022 н. р.». 

Каталоги навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів І курсу другого 

(магістерського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н. р. розміщено на вебсайті 

вишу та в MOODLE. Вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти на 

2021-2022 н. р. здійснено до 05.09.2021 р. 

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти упродовж І 

семестру 2021-2022 н. р. провів опитування серед здобувачів вищої освіти І-ІІІ 

курсів освітнього ступеня «бакалавр», І курсу освітнього ступеня «магістр» та І-

ІІ курсів освітнього ступеня «доктор філософії» через анкету «Формування 

переліку вибіркових навчальних дисциплін». 

Питання щодо затвердження Каталогів навчальних дисциплін вільного 

вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти на 2022-2023 н. р. було обговорено на засіданні вченої ради 28.12.2021 р. 

(протокол № 15).  

Однією зі складових забезпечення якості організації освітнього процесу є 

удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників 

університету, зокрема через запровадження сучасних методик викладання, 

використання технологій дистанційного навчання, мобільних додатків ZOOM, 

Google Meet, Telegram, електронної пошти та ін.  
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Якість підготовки здобувачів вищої освіти спеціальностей К-ПНУ 

засвідчують результати їх атестації. Під час організації та проведення атестації 

здобувачів вищої освіти відповідні структурні підрозділи та екзаменаційні 

комісії керувалися Положенням про порядок створення та організацію роботи 

екзаменаційної комісії в К-ПНУ (нова редакція) (затверджено вченою радою 

29.04.2021 р., протокол № 6; введено в дію наказом ректора від 29.04.2021 р. 

№ 55-ОД), Порядком проведення атестації здобувачів вищої освіти із 

застосуванням дистанційних технологій навчання в К-ПНУ (Додаток до 

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії 

в К-ПНУ (нова редакція) (затверджено вченою радою 28.05.2020 р., протокол 

№ 3; введено в дію наказом в. о. ректора від 29.05.2020 р. № 49-ОД). 

Атестацію здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» 

у 2020-2021 н. р. здійснювали 65 екзаменаційних комісій, персональний склад 

яких було затверджено наказом ректора від 29.05.2020 р. № 58-АГП. До складу 

екзаменаційних комісій увійшли декани факультетів, завідувачі кафедр, провідні 

науково-педагогічні працівники зі значним досвідом наукової та практичної 

діяльності. Загалом до роботи у складі екзаменаційних комісій було залучено 149 

осіб (з них – 141 науково-педагогічний працівник К-ПНУ), зокрема 34 доктори 

наук, 114 кандидатів наук.  

Обов’язки голови та членів екзаменаційної комісії виконували залучені 

фахівці: Ткач С.А., директор Хмельницької спеціалізованої середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням німецької 

мови з 1-го класу, кандидат історичних наук; Найчук А.А., директор Фонду 

Громадської Дипломатії, кандидат політичних наук; Кушнерик В.І., професор 

кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, доктор філологічних наук, 

професор; Слюсар О.Ф., доцент кафедри сучасних іноземних мов та перекладу 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат 

філологічних наук, доцент; Міронова Н.Г., в. о. завідувача кафедри екології та 

біологічної освіти Хмельницького національного університету, доктор 

сільськогосподарських наук, доцент; Супрович Т.М., завідувач кафедри гігієни 

тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції 

України факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві 

Подільського аграрно-технічного університету, доктор сільськогосподарських 

наук, професор; Руденко Л.М., завідувач кафедри спеціальної психології та 

медицини Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 

доктор психологічних наук, професор; Івашкевич Е.З., професор кафедри 

загальної психології та психодіагностики Рівненського державного 

гуманітарного університету, доктор психологічних наук, доцент.  

Робота екзаменаційних комісій була організована відповідно до графіків та 

розкладів роботи та з урахуванням дії карантинних обмежень.  

У 2020-2021 н. р. за результатами роботи екзаменаційних комісій було 

атестовано 1649 осіб, що здобули вищу освіту за першим (бакалаврським) та 

другим (магістерським) рівнями вищої освіти з присвоєнням відповідних 
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кваліфікацій (у 2019-2020 н. р. – 1718 осіб). За останній навчальний рік кількість 

випускників зменшилася на 69 осіб. 

Аналіз успішності за результатами атестації випускників освітнього ступеня 

«бакалавр» денної та заочної форм здобуття вищої освіти засвідчив їх 

відповідність нормативним вимогам, зокрема: абсолютний показник – 100%; 

якісний показник за денною формою – 82%, за заочною – 92,4%. 

У 2020-2021 н. р. екзаменаційні комісії атестували 697 здобувачів 

освітнього ступеня «магістр». Атестація здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня проведена з використанням дистанційних технологій, за 

винятком окремих спеціальностей природничо-економічного факультету, 

факультету української філології та журналістики, педагогічного факультету. 

Усі випускники денної та заочної форм здобуття вищої освіти успішно захистили 

дипломні роботи, 30 (4,3%) з яких виконано на замовлення органів освіти, інших 

установ та організацій, зокрема: 5 дипломних робіт виконано на замовлення 

органів освіти; 25 робіт – на замовлення установ та організацій, з-поміж них:  

– Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник – 4 

роботи; 

– Національний природний парк «Подільські Товтри» – 6 робіт; 

– Національний природний парк «Дністровський каньйон» – 1 робота; 

– Державне підприємство «Гірник» – 1 робота; 

– Кам’янець-Подільське комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» 

– 1 робота; 

– Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 5 робіт; 

– Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної 

державної адміністрації – 1 робота.  

Аналіз успішності за результатами атестації випускників освітнього ступеня 

«магістр» денної і заочної форм здобуття вищої освіти засвідчив їх відповідність 

нормативним вимогам, зокрема: абсолютний показник – 100%; якісний показник 

за денною формою – 96,3%, за заочною – 96,7%. 

У 2020-2021 н. р. та у 2021-2022 н. р. здійснено перевірку курсових і 

дипломних робіт на наявність текстових запозичень за допомогою програмного 

засобу Unicheck на платформі MOODLE на основі оновленого Положення про 

дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та 

здобувачами вищої освіти К-ПНУ (затверджено вченою радою 08.06.2021 р., 

протокол № 7; введено в дію наказом ректора від 08.06.2021 р. № 72-ОД), 

Методичних рекомендацій з перевірки наукових, навчально-методичних праць 

науково-педагогічних працівників, дипломних робіт (проєктів) здобувачів вищої 

освіти К-ПНУ на академічний плагіат (затверджено вченою радою 28.10.2021 р., 

протокол № 13; введено в дію наказом ректора від 28.10.2021 р. № 133-ОД) з 

урахуванням змін у законодавстві та вимог щодо вдосконалення системи 

перевірки курсових і дипломних робіт на академічний плагіат. Результати 

перевірки були предметом обговорення на засіданнях ректорату, вчених рад 

факультетів і кафедр. 

Результати атестації випускників обговорено на засіданні вченої ради 
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28.09.2021 р. (протокол № 12) та засіданнях вчених рад факультетів і кафедр. За 

результатами розгляду було визначено основні заходи щодо удосконалення 

якості освітнього процесу та підвищення якості вищої освіти в К-ПНУ.  

На засіданні вченої ради 08.06.2021 р. (протокол № 7) було затверджено 

Список голів екзаменаційних комісій зі встановлення результатів навчання 

здобувачів вищої освіти вимогам освітньо-професійної програми та вимогам 

програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту й присвоєння їм 

кваліфікації за ступенями вищої освіти «бакалавр», «магістр» у К-ПНУ на 2021-

2022 н. р. (введено в дію наказом ректора від 09.06.2021 р. № 70-АГП) та наказом 

ректора від 10.06.2021 р. № 71-АГП затверджено склад екзаменаційних комісій на 

2021-2022 н. р. Робота екзаменаційних комісій також була організована відповідно 

до графіків та розкладів роботи та з урахуванням дії карантинних обмежень. 

У 2021-2022 н. р. за результатами роботи екзаменаційних комісій було 

проведено атестацію 631 здобувача освіти другого (магістерського) рівня вищої 

освіти з присвоєнням відповідних кваліфікацій. Успішність за результатами 

атестації випускників освітнього ступеня «магістр» така: на денній формі 

абсолютний показник – 100%, якісний показник – 95,5%; на заочній формі 

абсолютний показник – 100%, якісний показник – 98%. 

У грудні 2021 р. в К-ПНУ за результатами атестації було здійснено випуск 

509 здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм 

здобуття освіти, яким вручено документи про вищу освіту, з яких 139 – дипломи 

з відзнакою (див. табл. 17 і табл. 18): 
Таблиця 17. 

Інформація про видачу документів про вищу освіту здобувачам вищої освіти освітнього 

ступеня «магістр», денна форма здобуття освіти  

(станом на 31.12.2021 р.) 

№ 

з/п 
Факультет 

Всього 

випускників 

Диплом з 

відзнакою 

1. Природничо-економічний 57 23 

2. Іноземної філології 24 3 

3. Історичний 23 9 

4. Спеціальної освіти, психології і соціальної роботи 31 12 

5. Педагогічний 39 16 

6. Української філології та журналістики 27 13 

7. Фізико-математичний 46 11 

8. Фізичної культури 44 4 

Разом: 291 91 

 

Таблиця 18. 
Інформація про видачу документів про вищу освіту здобувачам вищої освіти освітнього 

ступеня «магістр», заочна форма здобуття освіти  

(станом на 31.12.2021 р.) 

№ 

з/п 
Факультет 

Всього 

випускників 

Дипломи з 

відзнакою 

1. Природничо- економічний 23 8 

2. Іноземної філології 22 0 

3. Історичний 10 2 

4. Спеціальної освіти, психології і соціальної 52 2 
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роботи 

5. Педагогічний 82 35 

6. Української філології та журналістики 11 1 

7. Фізичної культури 18 0 

Разом: 218 48 

 

У К-ПНУ 07.12.2021 р. було проведено інтегрований тестовий іспит 

«КРОК 2» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною 

програмою Фізична терапія, ерготерапія, який є одним із компонентів Єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту. Відповідальною особою за його 

проведення було призначено Бутова Р.С., кандидата наук з фізичного виховання 

і спорту, старшого викладача кафедри фізичної реабілітації та медико-

біологічних основ фізичного виховання. Науково-педагогічні працівники 

кафедри 11.11.2021 р. взяли участь у всеукраїнському вебінарі з питань 

організації інтегрованого тестового іспиту «КРОК 2» та семінарі «Досвід 

проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) для 

спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія». Організацію та проведення 

Єдиного державного кваліфікаційного іспиту в К-ПНУ здійснено відповідно до 

Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів 

ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 Охорона 

здоров’я (із змінами) (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

28.03.2018 р. № 334). 

14.12.2021 р. було проведено наступний компонент Єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-

професійною програмою Фізична терапія, ерготерапія – об’єктивний 

структурований практичний (клінічний) іспит (ОСП(К)І). Зміст ОСП(К)І, 

переліки типових задач діяльності, умінь та навичок, що винесені на ОСП(К)І, 

ґрунтувалися на вимогах стандарту вищої освіти спеціальності 227 Фізична 

терапія, ерготерапія та освітньо-професійної програми Фізична реабілітація. У 

К-ПНУ було розроблено та затверджено на засіданні вченої ради 25.11.2021 р. 

(протокол №14) «Порядок проведення та оцінювання об’єктивного 

структурованого практичного (клінічного) іспиту здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 227 Фізична терапія, 

ерготерапія». Усі здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітньо-

професійною програмою Фізична терапія, ерготерапія, склали Єдиний 

державний кваліфікаційний іспит. Зауваження щодо його проведення відсутні. 

Підготовці висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів 

у К-ПНУ сприяє робота спеціалізованої вченої ради Д 71.053.01 із правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія 

України, в якій 07.05.2021 р. відбулися захисти 3 дисертацій (2 докторських та 1 

кандидатської) (URL: https://kpnu.edu.ua/spetsializovana-vchena-rada/zakhyst-

dysertatsii/): 

– Магась В.О., дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України з теми «Громадсько-

https://kpnu.edu.ua/spetsializovana-vchena-rada/zakhyst-dysertatsii/
https://kpnu.edu.ua/spetsializovana-vchena-rada/zakhyst-dysertatsii/
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політичні організації і влада в підросійській Україні (1905 р. – лютий 1917 р.)», 

науковий консультант – Федьков О.М., завідувач, доцент кафедри 

архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, доктор 

історичних наук, доцент; 

– Добржанський С.О., дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України з теми «Міське 

управління Правобережної України, Галичини І Буковини: порівняльний аналіз 

функціонування органів влади (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)», 

науковий консультант – Реєнт О.П., член-кореспондент НАН України, доктор 

історичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту 

історії України НАН України; 

– Ільчишин С.О., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України з теми «Українські 

націоналістичні організації в боротьбі за збереження української освіти у Польщі 

в 20-30 рр. ХХ ст.»), науковий керівник – Гай-Нижник П.П., доктор історичних 

наук, заступник директора Науково-дослідного інституту українознавства 

МОН України. 

Упродовж звітного періоду в К-ПНУ працювали 4 спеціалізовані вчені 

ради ДФ 71.053.001, ДФ 71.053.002, ДФ 71.053.003, ДФ 71.053.004 із правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття 

ступеня доктора філософії, зокрема: з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі 

спеціальності 016 Спеціальна освіта – 1; з галузі знань 03 Гуманітарні науки зі 

спеціальності 035 Філологія – 1, з галузі знань 03 Гуманітарні науки зі 

спеціальності 032 Історія та археологія – 2. Упродовж 2021 р. 3 особи отримали 

дипломи доктора філософії (Браницька М.М., Клімчук Ю.В., Гадюк Р.В.). 

(URL: http://science.kpnu.edu.ua/spetsializovani-vcheni-rady-dlia-razovykh-

zakhystiv-dysertatsij-na-zdobuttia-stupenia-doktora-filosofii/): 

– ДФ 71.053.001 створена відповідно до наказу МОН України № 237 від 

19.02.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації «Навчання розуміння усного мовлення дітей з аутизмом» 

Браницької М.М. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, науковий 

керівник – Миронова С.П., завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки 

та інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук, професор; 

– ДФ 71.053.002 створена відповідно до наказу МОН України від 

19.03.2021 р. № 342 з правом прийняття до розгляду та проведення разового 

захисту дисертації «Українці в антинацистському Русі Опору Франції та Італії в 

роки Другої світової війни» Клімчука Ю.А. на здобуття ступеня доктора 

філософії в галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та 

археологія, науковий керівник – Філінюк А.Г., завідувач, професор кафедри 

історії України, доктор історичних наук, професор; 

– ДФ 71.053.003 створена відповідно до наказу МОН України від 

24.05.2021 р. № 566 з правом прийняття до розгляду та проведення разового 

захисту дисертації «Вербалізація модальної семантики прохання в українській 

http://science.kpnu.edu.ua/spetsializovani-vcheni-rady-dlia-razovykh-zakhystiv-dysertatsij-na-zdobuttia-stupenia-doktora-filosofii/
http://science.kpnu.edu.ua/spetsializovani-vcheni-rady-dlia-razovykh-zakhystiv-dysertatsij-na-zdobuttia-stupenia-doktora-filosofii/
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мові» Гадюк Р.В. на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 03 

Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, науковий керівник – 

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

філологічних наук, професор; 

– ДФ 71.053.004 створена відповідно до наказу МОН України від 

26.10.2021 р. № 1136 з правом прийняття до розгляду та проведення разового 

захисту дисертації «Мобілізації до збройних формувань українських державних 

утворень та їх роль у посиленні боротьби за національні інтереси (кінець 1918 – 

кінець 1920 рр.» Лясковича Р.С. на здобуття ступеня доктора філософії в галузі 

знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія, науковий 

керівник – Завальнюк О.М., професор кафедри історії України, доктор 

історичних наук, професор. 

 

2.3. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників закладу 

вищої освіти та створення умов для їх професійного розвитку. 

Упродовж звітного періоду ректор призначав на посади та звільняв з посад 

науково-педагогічних працівників К-ПНУ, зокрема: 

призначення на посади: 
–  проректора з наукової роботи – Миронову С. П., доктора педагогічних 

наук, професора; 

– декана природничо-економічного факультету – Семенця І. В., кандидата 

економічних наук, доцента; 

– декана факультету української філології та журналістики –

Коваленка Б. О., доктора філологічних наук, доцента; 

– завідувача кафедри германських мов та зарубіжної літератури –

Барбанюк О. О., кандидата філологічних наук; 

– завідувача кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва 

та реставрації творів мистецтва – Підгурного І. С., кандидата мистецтвознавства;  

– завідувача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – Михальську С. А., 

доктора психологічних наук, доцента; 

– вченого секретаря університету – Коваленко Н. Д., доктора філологічних 

наук, доцента; 

– керівника навчально-методичного відділу – Воєвідко Л. М., кандидата 

педагогічних наук, доцента; 

– керівника відділу наукової роботи – Франчук Т. Й., кандидата 

педагогічних наук, доцента; 

– керівника відділу фандрайзингу – Почапську О. І., кандидата наук із 

соціальних комунікацій, доцента; 

– керівника відділу міжнародних зв’язків – Сторчову Т. В., кандидата 

педагогічних наук, доцента; 

– керівника Лінгвістичного центру Сліпачук Н. М., кандидата філологічних 

наук; 

– керівника Пресцентру – Шевчук З. С., кандидата філологічних наук; 

– координатора роботи зі студентською молоддю університету (виховна 
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робота, гуманітарна освіта, дозвілля тощо) – Колодій В. А., кандидата 

біологічних наук; 

– начальника науково-дослідної лабораторії застосування підрозділів 

інженерних військ – підполковника Шкварського О. В., кандидата технічних наук; 

– завідувача навчальної лабораторії мультимедійних засобів та 

медіадизайну – Колупаєву О. М., кандидата філологічних наук; 

– завідувача навчальної лабораторії обчислювальної техніки –Ковцуна А. Г.; 

– завідувача науково-дослідної лабораторії актуальних проблем соціально-

педагогічної освіти – Данилюк О. І., кандидата економічних наук, доцента; 

– заступника декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти 

факультету української філології та журналістики – Шеремету Н. П., кандидата 

філологічних наук, доцента; 

– заступника декана з виховної та профорієнтаційної роботи факультету 

української філології та журналістики – Монастирську Р. І., кандидата 

філологічних наук; 

– заступника декана з виховної та профорієнтаційної роботи факультету 

української філології та журналістики – Джурбій Т. О., кандидата 

філологічних наук; 

– заступника декана з міжнародних зв’язків факультету української 

філології та журналістики – Лівіцьку О. В., кандидата філологічних наук; 

– заступника декана з наукової роботи та інформатизації навчального 

процесу факультету іноземної філології – Шаповал О. Г., кандидата 

філологічних наук; 

– заступника декана з виховної та профорієнтаційної роботи факультету 

іноземної філології – Дворніцьку Н. І., кандидата філологічних наук, доцента; 

– заступника декана з міжнародних зв’язків факультету іноземної 

філології – Попадинець О. О., кандидата філологічних наук; 

 заступника декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти 

факультету іноземної філології – Федькову І. А., кандидата філологічних наук; 

– заступника декана з наукової роботи та інформатизації навчального 

процесу фізико-математичного факультету – Білика Р. М., кандидата 

педагогічних наук; 

– заступника декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти 

фізико-математичного факультету – Пилипюк Т. М., кандидата фізико-

математичних наук, доцента; 

– заступника декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти 

природничо-економічного факультету – Олійник О. С., кандидата економічних 

наук; 

– заступника декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти 

природничо-економічного факультету – Козака М. І., кандидата біологічних 

наук, доцента; 

– заступника декана з наукової роботи та інформатизації навчального 

процесу природничо-економічного факультету – Боднарчук Т. Л., кандидата 

економічних наук; 
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– заступник декана з міжнародних зв’язків природничо-економічного 

факультету – Тютюнник О. С., кандидата сільськогосподарських наук; 

– заступника декана з виховної та профорієнтаційної роботи факультету 

фізичної культури – Стасюка В. А., кандидата наук з фізичного виховання та 

спорту; 

– заступника декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти 

педагогічного факультету – Ковальчук О. В., кандидата педагогічних наук; 

– заступника декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти 

факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи – Дідик Н. М., 

кандидата психологічних наук, доцента; 

– заступника декана з наукової роботи та інформатизації навчального 

процесу факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи – 

Докучину Т. О., кандидата педагогічних наук, доцента; 

звільнення з посад: 

– проректора з наукової роботи – Конета І. М., доктора фізико-

математичних наук, професора;  

– декана економічного факультету – Ткачука В. В., кандидата економічних 

наук, доцента; 

– декана природничого факультету – Федорчука І. В., кандидата біологічних 

наук, доцента; 

– завідувача навчальної лабораторії обчислювальної техніки – Грищук В. А. 

 

2.4. Виконання договірних зобов’язань закладу вищої освіти. 

У звітному періоді ректор продовжував виконувати умови укладених з 

університетом договорів про співпрацю. Так, у 2021 р. було укладено 16 

договорів про співпрацю, предметом яких є співпраця у сфері науково-

методичної, навчальної та профорієнтаційної діяльності, а також підвищення 

ефективності педагогічної, методичної, виховної роботи та інших видів, зокрема: 

 із підприємствами, установами та організаціями (8 договорів):  

– Товариство з обмеженою відповідальністю «Кам’янець-Подільське 

бюро подорожей та екскурсій»;  

– Центр професійного розвитку педагогічних працівників Нетішинської 

міської ради; 

– Кам’янець-Подільський міськрайонний відділ філії Державної 

установи «Центр пробації»; 

– громадська організація «Конфедерація поляків Поділля – ХХІ століття»; 

– комунальна установа Хотинської міської ради «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників»; 

– громадська організація «Центр перспективних досліджень та 

регіонального розвитку»; 

– комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників»; 

– комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Кам’янець-Подільської міської ради»; 
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 із закладами освіти (7 договорів): 

– Запорізький національний університет; 
– Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; 

– Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; 

– Маріупольський державний університет; 

– Хотинський опорний заклад загальної середньої освіти Хотинської 

міської ради; 

– футбольна академія Мункач; 

– Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя; 

 із відділами/управліннями освіти (1 договір): 

– відділ освіти, культури, молоді та спорту Сатанівської селищної ради. 

Упродовж звітного періоду між К-ПНУ та 3 юридичними  особами укладено 

договори щодо надання освітніх послуг (підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та керівників закладів освіти), а саме: 

– Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною 

підготовкою; 

– Кам’янець-Подільський навчально-реабілітаційний центр Хмельницької 

обласної ради; 

– Кам’янець-Подільська спеціальна школа Хмельницької обласної ради. 

На підставі укладених договорів упродовж жовтня 2021 р. було надано 

освітні послуги 64 особам. Підтвердженням виконання умов договорів є складені 

акти виконаних робіт. 
 

2.5. Дотримання закладом вищої освіти Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності. 

Упродовж 2021 р. ректор повсякчас контролював дотримання в К-ПНУ 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187; в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 365). Це питання було предметом 

обговорення на засіданнях вченої ради та ректорату. Зокрема, на засіданнях 

вченої ради було обговорено питання: 25.03.2021 р. (протокол №4) «Аналіз 

відповідності груп забезпечення спеціальностей університету вимогам 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (зі змінами)»; 29.04.2021 р. 

(протокол № 6) «Стан виконання ухвали вченої ради університету від 

31.10.2019 р. (протокол № 10) «Стан організації освітнього процесу на 

факультеті іноземної філології та основні завдання щодо його удосконалення»; 

08.06.2021 р. (протокол №7) «Результати освітньої, наукової, методичної 

діяльності факультету української філології та журналістики, шляхи її 

удосконалення»; «Результати роботи кафедри германських мов та зарубіжної 

літератури за 2016-2021 рр. і перспективи її розвитку»; 28.09.2021 р. (протокол 

№ 12) «Стан і завдання підвищення публікаційної активності науково-

педагогічних працівників кафедр педагогічного факультету, в тому числі у 
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наукових виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of 

Science Core Collection» та ін.; на засіданнях ректорату: 11.03.2021 р. (протокол 

№3) «Заходи щодо забезпечення ректоратом, деканатами факультетів та 

кафедрами університету збільшення частки аудиторних годин, викладання яких 

здійснюється англійською мовою, в загальній кількості аудиторних робіт»; 

15.04.2021 р., (протокол №4) «Підсумки видавничої діяльності науково-

педагогічних працівників кафедр університету в 2020 році та завдання щодо 

інформаційного забезпечення освітнього процесу в 2021 році»); 09.09.2021 р. 

(протокол №7) «Аналіз кадрового забезпечення освітніх компонентів освітніх 

програм другого (магістерського) рівня вищої освіти, які проходитимуть 

акредитаційну експертизу в 2021-2022 н. р., та його відповідність Ліцензійним 

умовам провадження освітньої діяльності, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.12.2015 р. (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.03.2021 р. № 365)»; 09.12.2021 р. (протокол №10) «Виконання 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.03.2021 р. № 365), кафедрами природничо-економічного 

факультету» та ін. 

Упродовж 2021 р. навчально-методичний центр забезпечення якості освіти 

та його структурні підрозділи здійснювали перевірку виконання Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності, наявності та якості кадрового, 

навчально-методичного, інформаційного та матеріально-технічного 

забезпечення освітнього процесу на кафедрах вишу.  

У К-ПНУ виконуються Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності 

в частині кадрових вимог щодо започаткування та провадження освітньої 

діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають 

присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено 

додаткове регулювання. Науково-педагогічні працівники мають кваліфікацію 

відповідно до спеціальності, науковий ступінь/вчене звання.  

На вебсайті К-ПНУ та кафедр оприлюднено затверджені в установленому 

порядку освітні (освітньо-професійні/освітньо-наукові) програми 

(URL: http://kpnu.edu.ua/opp/), за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти; інформаційні пакети освітніх програм (URL: http://kpnu.edu.ua/publichna-

informatsiya/informatsiini-pakety-osvitnikh-prohram/); з усіх компонентів освітніх 

програм і навчальних планів розроблено робочі програми та/або силабуси, 

програми практичної підготовки; нормативні та методичні матеріали для 

проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти тощо. 

Конкурсна комісія вишу під час своєї роботи також перевіряла комплекси 

навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін науково-

педагогічних працівників, які брали участь у конкурсному відборі на заміщення 

вакантних посад. Колективи кафедр забезпечували виконання Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності, зокрема, науково-педагогічні працівники 

працювали над підвищенням рівня наукової та професійної активності, 

виконанням видів і результатів професійної діяльності особи за спеціальністю, 

http://kpnu.edu.ua/opp/
http://kpnu.edu.ua/publichna-informatsiya/informatsiini-pakety-osvitnikh-prohram/
http://kpnu.edu.ua/publichna-informatsiya/informatsiini-pakety-osvitnikh-prohram/
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яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності пунктів 

37 і 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Актуальна 

інформація занесена до ID-карток у ЄДЕБО. 

Упродовж 2021 р. в К-ПНУ дотримувалися технологічні вимоги щодо 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, було забезпечено 

доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення. Стан готовності матеріально-технічної бази К-ПНУ до 2021-2022 н. 

р. та перспективи її розвитку обговорювалися на засіданні вченої ради 30.08.2021 р. 

(протокол №10); на засіданні ректорату 09.09.2021 р. (протокол № 7) – 

«Дотримання університетом вимог чинного законодавства про охорону праці, 

протипожежних норм, протиепідемічних заходів і стан вакцинації працівників 

університету проти COVID-19». 

Усі здобувачі вищої освіти К-ПНУ, які потребували проживання у 

гуртожитку, ним забезпечені. 

Важливою складовою дотримання Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності є належне навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. Усі 

компоненти освітніх програм спеціальностей К-ПНУ забезпечені навчально-

методичними матеріалами: робочими програмами навчальних дисциплін, 

наскрізними та робочими програмами практик, навчальними виданнями та ін. 

Для своєчасного інформування здобувачів вищої освіти та інших внутрішніх і 

зовнішніх стейкхолдерів про цілі, зміст та програмні результати навчання, 

порядок та критерії оцінювання в межах окремих компонентів кожної освітньої 

програми на вебсторінках кафедр вишу оприлюднено силабуси (укладені 

відповідно до порад НАЗЯВО та Методичних рекомендацій з розробки силабусів 

навчальних курсів у К-ПНУ 

(URL: https://nmv.kpnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/12/metodychnirekomendatsi

i-z-rozrobky-sylabusiv-navchalnykh-kursivv-kamianets-podilskomu-natsionalnomu-

universyteti-imeni-ivana-ohiienka-1.pdf). Для з’ясування основних методичних 

аспектів розробки силабусів під час реалізації проєкту навчально-методичного 

центру забезпечення якості освіти «Школа професійного розвитку викладачів   

К-ПНУ» на занятті 12.03.2021 р. спікер Воєвідко Л.М., керівник навчально-

методичного відділу, кандидат педагогічних наук, доцент, розглянула основні 

методичні аспекти розробки силабусів навчальних курсів освітніх програм вишу. 

Навчальні матеріали освітніх компонентів також розміщені в системі MOODLE 

(URL: https://moodle.kpnu.edu.ua/).  

Із метою підвищення якості освітнього процесу та ефективності науково-

методичної роботи кафедр навчально-методичним відділом відповідно змін у 

законодавстві України в галузі освіти, зокрема Положення про Науково-

методичну раду МОН України (затверджено наказом МОН України 11.09.2015 р. 

№ 922 (у редакції наказу МОН України від 05.01.2021 р. № 18) та оновленої 

нормативної бази К-ПНУ, було укладено Положення про раду з науково-

методичної роботи і забезпечення якості вищої освіти факультету К-ПНУ 

(затверджено вченою радою 08.06.2021 р., протокол №7). 

Важливим елементом досягнень у професійній діяльності, визначених 

https://nmv.kpnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/12/metodychnirekomendatsii-z-rozrobky-sylabusiv-navchalnykh-kursivv-kamianets-podilskomu-natsionalnomu-universyteti-imeni-ivana-ohiienka-1.pdf
https://nmv.kpnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/12/metodychnirekomendatsii-z-rozrobky-sylabusiv-navchalnykh-kursivv-kamianets-podilskomu-natsionalnomu-universyteti-imeni-ivana-ohiienka-1.pdf
https://nmv.kpnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/12/metodychnirekomendatsii-z-rozrobky-sylabusiv-navchalnykh-kursivv-kamianets-podilskomu-natsionalnomu-universyteti-imeni-ivana-ohiienka-1.pdf
https://moodle.kpnu.edu.ua/
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Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, є наявність виданих 

навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів, конспектів лекцій / 

практикумів / методичних вказівок / рекомендацій / робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць.  

Упродовж 2021 р. учена рада рекомендувала до друку / опублікування 52 

назви навчальної літератури (див. табл. 19): 
Таблиця 19. 

Інформація про навчальну літературу, яку рекомендувала до друку / 

опублікування вчена рада К-ПНУ у звітний період 

Дата засідання 

вченої ради, № протоколу 
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Рекомендовано до друку, з них: 5 4 5 3 7 5 4 3 5 6 5 52 

– навчальних посібників   2  5 3 1 3  1 3 18 

– навчально-методичних посібників 3 4 2 2 2 2   4 4 2 25 

– електронних навчальних видань 1  1    1  1   4 

– методичних рекомендацій       1   1  2 

– інших 1   1   1     3 

 

На засіданні ректорату 15.04.2021 р. (протокол № 4) було розглянуто 

питання «Підсумки видавничої діяльності науково-педагогічних працівників 

кафедр університету в 2020 р. та завдання інформаційного забезпечення 

освітнього процесу в 2021 р.». Відповідно до розпорядження ректора від 

09.12.2021 р. № 94 «Про навчальні видання» навчально-методичним відділом 

проведено аналіз видавничої діяльності кафедр університету за 2021 р. в розрізі 

навчальних і навчально-методичних видань. На кафедрах було видано друком / 

опубліковано 85 навчальних видань, з яких рекомендовано вченою радою до 

друку / опублікування – 34 (16 навчальних, 10 навчально-методичних посібників, 

1 методичних рекомендацій, 6 електронних посібників, 1 робочий зошит). 

Значна увага в К-ПНУ надавалася інформатизації та комп’ютеризації 

освітнього процесу. У 2021 р. освітній процес в університеті відбувався в 31 

спеціалізованій навчальній лабораторії обчислювальної техніки. На сьогодні в 

університеті нараховується 589 комп’ютерів, що дозволяє в повному обсязі 

забезпечувати викладання навчальних дисциплін циклу науково-природничої 

підготовки навчальних планів підготовки фахівців освітніх програм 

спеціальностей університету за ступенями вищої освіти «бакалавр», «магістр», 

«доктор філософії», спрямованих на ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

новими інформаційними технологіями та формування навичок користування 

сучасною комп’ютерною технікою. 

Упродовж звітного періоду для забезпечення доступу науково-педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти до інформаційних ресурсів інтернету в 
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університеті функціонувала єдина локальна комп’ютерна мережа, до якої 

підключено всі факультети. Вихід в «Інтернет» забезпечується широкосмуговим 

високошвидкісним каналом (ТОВ «Імпульс» – 200 Мбіт/сек.) та комутованим 

каналом (ПрАТ «Укртелеком» та «ДАТА груп»). У серпні–вересні 2021 р. Центр 

інформаційних технологій зареєстрував у системі служб «Google App для освіти» 

академічні групи студентів І курсу. На основі цих сервісів в К-ПНУ впроваджено 

систему єдиного авторизованого доступу до внутрішніх інформаційних ресурсів, 

одним із яких є MOODLE. 

Упродовж 2021 н. р. здобувачами вищої освіти реалізується вибір 

навчальних дисциплін на базі платформи MOODLE та в електронних каталогах. 

Серед основних інформаційних систем К-ПНУ:  

– автоматизована система керівництва освітнім процесом АСК «ВНЗ» із 

програмно-технологічними комплексами «Приймальна комісія», «Деканат», 

«Студмістечко»; Єдина Державна Електронна База з питань освіти (ЄДЕБО). 

Уперше в 2021 р. було синхронізовано базу даних «АС Деканат» із «АС 

Студмістечко», виконано налаштування «АС Студмістечко», до якої Центр 

інформаційних технологій вніс інформацію про заселення усіх студентів станом 

на 01.05.2021 р. та ін. 

‒ інформаційні електронні ресурси бібліотеки К-ПНУ: вебсайт бібліотеки, 

автоматизована бібліотечна інформаційна система (АБІС) «УФД/Бібліотека», 

електронний каталог бібліотеки (EK), інституційний репозитарій (електронний 

архів) «ElarKPNU» та ін.;  

‒ модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище 

(MOODLE); електронні навчальні курси в К-ПНУ;  

‒ електронна система запобігання академічного плагіату на базі онлайн-

сервісу «Unplag»;  

‒ офіційний вебсайт К-ПНУ;  

‒ англомовна версія офіційного вебсайту К-ПНУ;  

‒ електронний розклад занять для навчальних груп студентів та науково-

педагогічних працівників на офіційному вебсайті К-ПНУ;  

‒ інші офіційні вебпредставництва підрозділів К-ПНУ: К-ПНУ на Єдиному 

державному вебпорталі відкритих даних (URL : www.data.gov.ua);  

‒ вебсайт приймальної комісії К-ПНУ;  

‒ вебсайти факультетів, кафедр та інших підрозділів К-ПНУ;  

‒ вебсайти фахових видань К-ПНУ;  

‒ мультисервісна оптоволоконна інформаційна магістраль та апаратне 

забезпечення (сервери, комп’ютери, локальна мережа, телекомунікаційне й 

проекційне обладнання, мобільні мережеві пристрої). 

Упродовж звітного періоду Центр інформаційних технологій К-ПНУ 

забезпечував мультимедійний супровід і налаштування відеоконференцій 

засідань вченої ради та ректорату, круглих столів, олімпіад, зустрічей із 

видатними науковцями, громадськими представниками та волонтерами, що 

проводилися на базі вишу.  

Важливою складовою виконання в К-ПНУ Ліцензійних умов провадження 



79 

 

освітньої діяльності є належне нормативне навчально-методичне забезпечення. 

У виші затверджено в установленому порядку освітні (освітньо-професійні, 

освітньо-наукові) програми, навчальні плани підготовки фахівців 

спеціальностей, які введено в дію наказами ректора. 

Упродовж 2021 р. ректор Копилов С.А. приділяв увагу питанням 

акредитації, моніторингу чинних та відкриття нових і якості освітніх (освітньо-

професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей К-ПНУ. Так, на 

засіданнях вченої ради розглядали питання: 25.02.2021 р. (протокол № 3) «Стан 

викладання та навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни 

«Спортивно-педагогічне вдосконалення» на факультеті фізичної культури»; 

29.04.2021 р. (протокол № 5) «Результати освітньої, наукової, методичної 

діяльності факультету української філології та журналістики, шляхи її 

удосконалення; 24.06.2021 р. (протокол № 8) «Підсумки акредитації освітніх 

програм спеціальностей університету в ІІ семестрі 2020-2021 н. р. та основні 

завдання щодо підготовки до акредитації освітніх програм у 2021-2022 н. р.; 

«Затвердження Порядку внутрішньої акредитації освітніх (освітньо-

професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей Університету як 

додаток до Положення про освітні програми К-ПНУ (нова редакція)» 

(затверджено вченою радою 24.06.2021 р., протокол № 8; введено в дію наказом 

ректора від 29.06.2021 р. № 84-ОД). Окрім того, на засіданнях ректорату 

обговорювали такі питання: «Стан підготовки до акредитації освітньо-

професійних програм «Екологія» зі спеціальності 101 Екологія та «Управління 

персоналом та економіка праці» зі спеціальності 073 Менеджмент першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» (протокол № 2 від 11.02.2021 р.) та ін. 

На виконання Стратегічного плану розвитку К-ПНУ на 2018-2022 рр. і для 

належного інформування учасників освітнього процесу та інших стейкхолдерів 

про освітні (освітньо-професійні/освітньо-наукові) програми вишу й структурні 

підрозділи, відповідальні за їх реалізацію, на вебсайті університету в рубриці 

«Публічна інформація» розміщено інформаційні пакети освітніх програм 

спеціальностей К-ПНУ (розпорядження ректора від 26.05.2021 р. № 44 «Про 

створення інформаційних пакетів освітніх (освітньо-професійних/освітньо-

наукових) програм університету»). Також на вебсайті розміщено 

інформаційний пакет К-ПНУ. 

Відповідно до змін нормативних документів у галузі освіти, зокрема у зв’язку 

з введенням в дію 20.06.2021 р. постанови Кабінету Міністрів України від 

24.03.2021 р. № 365 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 30.12.2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності» навчально-методичний центр забезпечення якості освіти та 

навчально-методичний відділ оновили зміст Положення про освітні програми в  

К-ПНУ (затверджено вченою радою 28.12.2021 р., протокол № 15). 

У змісті п. 2.1 звіту ректора «Цільовий показник 9. здійснено перегляд 

освітніх програм із залученням основних роботодавців для випускників закладу 

вищої освіти з урахуванням даних, отриманих за підсумками зворотного зв’язку 

від здобувачів вищої освіти: 100% освітніх програм переглянуто на період з 
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01.01.2020 р. по 31.08.2022 р.» розкрито проведення в звітному періоді 

моніторингу освітніх програм спеціальностей вишу в 2021 р. 

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти спільно зі 

структурними підрозділами К-ПНУ упродовж 2021 р. реалізовував процедуру 

внутрішньої акредитації освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) 

програм спеціальностей вишу, які готувалися до проходження акредитації 

НАЗЯВО відповідно до Порядку проведення внутрішньої акредитації освітніх 

(освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей К-ПНУ 

(затверджено вченою радою 29.06.2021 р.). 

Упродовж звітного періоду ректор Копилов С.А. надавав особливу увагу 

організації і проведенню акредитації освітніх (освітньо-професійних/освітньо-

наукових) програм спеціальностей вишу. Станом на 21.12.2021 р. акредитовано 

такі освітні програми першого (бакалаврського), другого (магістерського) і 

третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти (див. табл. 20). 
Таблиця 20. 

Інформація про результати проходження первинної акредитації окремих освітніх 

(освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей К-ПНУ,  
які було розпочато в 2020-2021 н. р. 

№ 

з/п 
Галузь знань Спеціальність Освітня програма 

Дата прийняття 

рішення НАЗЯВО, 

номер протоколу 

Рішення 

НАЗЯВО 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

1. 
01 Освіта/ 

Педагогіка 

015 Професійна 

освіта 

Професійна освіта 

(Охорона праці, 

технічна творчість)  

ID-32952 

Протокол №7 (50) від 

27.04.2021 р. 

Умовна 

(відкладена) 

акредитація 

2. 
01 Освіта/ 

Педагогіка 

014 Середня 

освіта 

Середня освіта 

(Історія та 

правознавство) ID-

32859 

Протокол №8 (51) від 

18.05.2021 р. 
Акредитація 

3. 
07 Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 

ID-16491 

Протокол №8 (51) від 

18.05.2021 р. 
Акредитація 

4. 06 Журналістика 061 Журналістика 
Журналістика 

ID-6323 

Протокол № 11 (54) від 

29.06.2021 р. 

Умовна 

(відкладена) 

акредитація 

5. 
10 Природничі 

науки 

101 Екологія 

 

Екологія 

ID-8730 

Протокол № 11 (54) від 

29.06.2021 р. 

Умовна 

(відкладена) 

акредитація 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

6. 
02 Культура і 

мистецтво 

023 Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

Реставрація творів 

мистецтва 

ID-7076 

Протокол №18 (2) від 

14.12.2021 р. 
Акредитація 

7. 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

053 Психологія 
Психологія 

ID-7038 

Протокол №18 (2) від 

14.12.2021 р. 
Акредитація 

8. 09 Біологія 091 Біологія 
Біологія 

ID-7040 

Протокол №19 (3) від 

15.12.2021 р. 

Повернути до 

ГЕР 

9. 
23 Соціальна 

робота 

232 Соціальне 

забезпечення 

Соціальна допомога 

ID-7255 

Протокол №20 (4) від 

21.12.2021 р. 
Акредитація 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

10. 01 Освіта/ 016 Спеціальна Спеціальна освіта Протокол № 3 (46) від Акредитація 
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Педагогіка освіта ID-37581 23.02.2021 р. 

11. 
03 Гуманітарні 

науки 
035 Філологія 

Філологія 

ID-42073 

Протокол №17 

від 27.07.2021 р. 
Акредитація 

 

На різних стадіях акредитаційного процесу, розпочатого в 2021 р., ще 3 

освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

«Початкова освіта» зі спеціальності 013 Початкова освіта: встановлено термін 

роботи експертної групи з 22.12. по 24.12.2021 р. (наказ НАЗЯВО від 08.12.2021 р. 

№ 1900-Е «Про призначення експертної групи»); «Середня освіта (Біологія)» зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Біологія): заява зареєстрована, справа на 

опрацюванні секретаріату, встановлено термін роботи експертної групи з 17.01. по 

19.01.2022 р. (наказ НАЗЯВО від 22.12.2021 р. № 2252-Е «Про призначення 

експертної групи»); «Англійська мова і література» зі спеціальності 035 Філологія: 

встановлено термін роботи експертної групи з 24.01 по 26.01.2022 р. (наказ 

НАЗЯВО від 13.12.2021 р. № 2042-Е «Про призначення експертної групи»). 

Результати акредитацій освітніх програм розглянуто на засіданнях вченої 

ради 24.06.2021 р. (протокол №8) «Підсумки акредитації освітніх програм 

спеціальностей університету в ІІ семестрі 2020-2021 н. р. та основні завдання 

щодо підготовки до акредитації освітніх програм в 2021-2022 н. р.» та ректорату 

11.02.2021 р. (протокол № 2) «Стан підготовки до акредитації освітньо-

професійних програм «Екологія» зі спеціальності 101 Екологія та «Управління 

персоналом та економіка праці» зі спеціальності 073 Менеджмент першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти»; 07.10.2021 р. (протокол № 8) «Стан 

підготовки до акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм 

спеціальностей К-ПНУ першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти у 2021-2022 н. р.». 

Питання якості освітніх програм спеціальностей вишу та їх акредитації 

обговорювалися на засіданнях Ради роботодавців університету: 28.04.2021 р. 

(протокол № 2) «Акредитація освітніх програм спеціальностей К-ПНУ за участі 

роботодавців-партнерів»; 20.05.2021 р. (протокол № 3) «Участь роботодавців у 

процесах щорічного моніторингу освітніх програм спеціальностей К-ПНУ»; 

30.06.2021 р. (протокол № 4) «Підсумки акредитації освітніх програм 

спеціальностей університету в ІІ семестрі 2020-2021 н. р. та пропозиції 

роботодавців щодо підготовки до акредитації освітніх програм у 2021-

2022 н. р.»; 05.11.2021 р. (протокол № 5) «Аналіз зауважень та пропозицій 

експертних груп і галузевих експертних рад НАЗЯВО, зроблених під час 

акредитації освітніх програм: «Біологія» (гарант, доцент Матвєєв М. Д.); 

Соціальна допомога (гарант, доцент Опалюк Т. Л.), «Реставрація творів 

мистецтва» (гарант, доцент кафедри Підгурний І. С.) та «Психологія» (гарант, 

професор Онуфрієва Л. А.); 03.12.2021 р. (протокол № 6) «Результати участі 

роботодавців у загальноуніверситетському моніторингу якості вищої освітніх 

програм спеціальностей К-ПНУ в 2021 р.» (Бесарабчук Г. В., керівник 

навчально-методичного центру забезпечення якості освіти, кандидат 

педагогічних наук); «Щодо врахування пропозицій роботодавців при розробці та 

перегляді освітньо-професійних програм спеціальностей 014 Середня освіта 
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(Фізична культура) (гарант, доцент Юрчишин Ю. В.) та 106 Географія (гарант, 

доцент Гарбар В. В.) та ін.  

Із метою забезпечення відкритості та прозорості акредитаційного процесу в 

К-ПНУ, на вимогу п. 8 розділу ІІІ. Положення про акредитацію освітніх програм, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, на вебсайті вишу в 

розділі «Публічна інформація» рубриці «Експертні висновки акредитаційної 

експертизи» (https://kpnu.edu.ua/publichna-informatsiia/) та вебсторінках 

факультетів було оприлюднено звіти експертних груп, експертні висновки 

галузевих експертних рад, рішення НАЗЯВО про акредитацію освітніх (освітньо-

професійних/освітньо-наукових) програм.  

Наразі триває робота з формування відомостей про самооцінювання освітніх 

(освітньо-професійних) програм спеціальностей вишу, проведення процедур 

внутрішньої акредитації в університеті згідно з планом внутрішньої акредитації 

освітніх (освітньо-професійних) програм спеціальностей К-ПНУ (наказ ректора від 

30.08.2021 р. № 108-ОД), акредитація яких відбуватиметься упродовж 2022 р. 

У 2021 р. діяльність навчально-методичного центру забезпечення якості 

освіти К-ПНУ (керівник – Бесарабчук Г.В., кандидат педагогічних наук) була 

спрямована на забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(системи внутрішнього забезпечення якості), здійснення координації та 

контролю за організацією освітнього процесу та його відповідності стандартам 

вищої освіти України. 

16.06.2021 р. Бесарабчук Г.В., як управлінець був відібраний для участі в 

другому році Програми вдосконалення викладання у вищій освіті України 

(Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme), оголошений 

Британською Радою в Україні в партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН 

України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки МОН України і 

НАЗЯВО на 2021-2022 роки. 

Упродовж звітного періоду навчально-методичний центр забезпечення 

якості освіти співпрацював з експертними групами НАЗЯВО під час проведення 

акредитаційних експертиз окремих освітніх (освітньо-професійних/освітньо-

наукових) програм спеціальностей К-ПНУ першого (бакалаврського), другого 

(магістерського) і третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти в 2021 р. 

18.05.2021 р. Бесарабчук Г. В. брав участь у черговому засіданні комісії з 

питань академічної доброчесності, під час якого було обговорено зміни до 

Кодексу академічної доброчесності К-ПНУ (нова редакція), Положення про 

дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, 

науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в К-ПНУ і Методичних 

рекомендацій із перевірки наукових, навчально-методичних праць науково-

педагогічних працівників, дипломних робіт (проєктів) на академічний плагіат. 

У межах співпраці із ЗВО України та з метою поширення інформації про 

систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти вишу Бесарабчук Г. В. 

18.02.2021 р. виступав із доповіддю на вебінарі «Академічна доброчесність: 

проблеми дотримання та пріоритети поширення в освітньо-науковому просторі», 

організованому Подільським спеціальним навчально-реабілітаційним соціально-

https://kpnu.edu.ua/publichna-informatsiia/
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економічним коледжем (URL: https://cutt.ly/dQPTgPO); 21.04.2021 р. брав участь 

у роботі Всеукраїнського круглого столу «Педагогіка вищої школи: актуалізація, 

інновація, організація», із доповіддю «Організація системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти університету: зміст, структура та основні 

індикатори» за напрямом 1 «Концептуальні парадигми розвитку вищої освіти в 

Україні» (URL: http://pedahohika.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/-

prohrama-kruhlyj-stil-2021_21.pdf.) та ін. 

У 2021 р. навчально-методичний центр забезпечення якості освіти 

реалізовував продовжив реалізацію проєкту «Школа професійного розвитку 

викладачів К-ПНУ», який створено для проведення заходів з удосконалення 

системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи 

внутрішнього забезпечення якості) й системного розвитку науково-педагогічних 

працівників вишу на постійній основі. На засіданні вченої ради 08.06.2021 р. 

(протокол № 7) було затверджено зміни до проєкту «Школа професійного 

розвитку викладачів К-ПНУ (нова редакція)» URL: http://nmz.kpnu.edu.ua/ 

dokumenty-2/. Учасниками проєкту є науково-педагогічні працівники зі стажем 

роботи в ЗВО до 3 років: асистент Буйняк М. Г., старший викладач Пукас І. Л., 

асистент Горбата Р. М., старший викладач Ковальчук О.В., старший викладач 

Тютюнник О.С., викладач Дубінська А. В. На засіданні вченої ради 24.06.2021 р. 

(протокол № 8) було розглянуто питання «Про визнання результатів участі в 

проєкті «Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ». Центр також 

розробив Програму атестації учасників проєкту «Школа професійного розвитку 

викладачів К-ПНУ» (затверджено ректором 07.06.2021 р.), розмістив на платформі 

MOODLE завдання для тестового екзамену 

(URL: https://moodle.kpnu.edu.ua/course/index.php? categoryid=71), який було 

успішно проведено 23.06.2021 р. Ректор Копилов С.А. 29.06.2021 р. вручив 

Сертифікати учасникам проєкту згідно із затвердженою вченою радою формою 

(URL: https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=50623). 

У листопаді 2021 р. продовжено реалізацію другого циклу проєкту «Школа 

професійного розвитку викладачів К-ПНУ». Наказом ректора від 30.11.2021 р. 

№ 170-АГП було затверджено склад учасників проєкту в 2021-2022 н. р., зокрема: 

асистент Геселєва К. Г., старший викладач Семенюк-Прибатень А. В., доцент 

Славіна Н. А., асистент Рибак Н. В., асистент Тимофійко С. О. 
 

2.6. Наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність закладу вищої 

освіти, в тому числі комерціалізацію результатів прикладних досліджень, 

міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво** 

Упродовж звітного періоду науково-дослідна робота в К-ПНУ 

реалізовувалась на 8 факультетах 37 кафедрах, у 12 науково-дослідних центрах, 

наукових школах, 34 науково-дослідних і навчально-наукових лабораторіях, 

докторантурі й аспірантурі.  

У К-ПНУ проводиться робота над розбудовою цілісного наукового 

простору, його інтеграцію в національний, міжнародний простір через 

посилення процесів у сфері наукової науково-технічної та інноваційної 

діяльності відповідно до Стратегії розвитку К-ПНУ на 2020-2030 роки, 

https://cutt.ly/dQPTgPO
http://pedahohika.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/-prohrama-kruhlyj-stil-2021_21.pdf
http://pedahohika.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/-prohrama-kruhlyj-stil-2021_21.pdf
http://nmz.kpnu.edu.ua/%20dokumenty-2/
http://nmz.kpnu.edu.ua/%20dokumenty-2/
https://moodle.kpnu.edu.ua/course/index.php?%20categoryid=71
https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=50623
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Концепції розвитку наукової та науково-технічної діяльності К-ПНУ на 2021-

2025 роки, а саме: спільна робота кафедр у межах наукового напряму «Суспільні 

науки», визначеного за результатами наукової атестації, проведеної МОН 

України; активізація міжпредметних, міжкафедральних, міжфакультетських 

досліджень, участь у національних, міжнародних наукових проєктах, 

ініціювання наукових проєктів, що виконуються на госпдоговірних умовах; 

розширення переліку сфери платних наукових послуг. 

Підвищився рівень публікаційної активності науково-педагогічних 

працівників К-ПНУ, що станом на 31.12.2021 р. відображено в 1729 

публікаціях, зокрема: 

– 38 монографіях, з яких 26 опубліковані в Україні та 12 за кордоном;  

– 297 статтях у фахових виданнях України; 

– 1394 статтях в інших наукових виданнях (в Україні – 1258;  закордоном –
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У 2021 р. науково-педагогічні працівники вишу захистили 2 кандидатські 

(Геселева К.Г., Братиця Г.Г.), 3 докторські дисертації (Коваленко Б.О., 

Коваленко Н.Д., Гончарук Н.М.), 90 викладачів здійснили підвищення 

кваліфікації шляхом стажування і навчання на курсах підвищення кваліфікації.  

Для К-ПНУ важливими показниками оцінки ефективності наукової роботи є 

наукометричні результати баз даних Scopus та Web of Science Core Collection (див. 

табл. 21). 
Таблиця 21. 

Публікації в наукових виданнях, які індексуються наукометричними базами даних 

Scopus, Web of Science 
№ 

з/п 

Автор (-и) Назва роботи Назва видання, 

де опубліковано 

роботу 

Том, номер (випуск), 

сторінки роботи, 

покликання 
 

1 2 3 4 5 
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У 2021 р. К-ПНУ працював над розширенням джерел фінансування наукових 

досліджень. Проводилась активна робота над залученням коштів до спеціального 

фонду через надання платних послуг у сфері наукової та науково-технічної 

діяльності (дослідження на госпдоговірних умовах, наукове консультування, 

проведення наукових семінарів, стажування та ін.). Зокрема, було виконано 4 

науково-дослідні теми з фінансуванням на госпдоговірних умовах: 

– госпрозрахункова тема 1. «Аналіз документації та надання заключення для 

отримання лімітів на використання природних ресурсів і проведення 

господарських заходів у межах ДП «Ярмолинецького лісового господарства» 

Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства». 
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Керівник: Козак М.І., кандидат біологічних наук, доцент. Виконавці: 

Любінська Л.Г., доктор біологічних наук, доцент. Бюджет теми: 5000 грн. 

Виконано завдання: утворено клопотання та проєкт ліміту; підготовлено лист-

відповідь із погодженням та рекомендаціями на використання природних 

ресурсів і лімітів, опрацьовано надані клопотання та проєкт ліміту, таксаційні 

описи кварталів, обґрунтування для затвердження лімітів на використання 

природних ресурсів; проведено вибіркове обстеження деревостанів у виділах, які 

вказані в документах. Опрацьовано надані рішення науково-технічної ради НПП 

«Подільські Товтри», підготовлено лист-відповідь із погодженням та 

рекомендаціями на використання природних ресурсів і лімітів; 

– госпрозрахункова тема 2. «Аналіз документації та надання заключення для 

отримання лімітів на використання природних ресурсів і проведення 

господарських заходів у межах Чемеровецького спеціалізованого 

лісогосподарського об’єднання «Агроліс». Керівник: Козак М.І., кандидат 

біологічних наук, доцент. Виконавці: Любінська Л.Г., доктор біологічних наук, 

доцент. Бюджет теми: 5000 грн.  

Виконано завдання: опрацьовано надані таксаційні описи кварталів; 

опрацьовано надані обґрунтування для затвердження лімітів на використання 

природних ресурсів; проведено вибіркове обстеження лісових екосистем на 

наявність созофітів під час польових досліджень; проведено оцінку деревостанів 

під час польових  досліджень; опрацьовано надані Рішення науково-технічної 

ради НПП «Подільські Товтри»; проведено натурні дослідження та камеральна 

обробка отриманих натурних обстежень, які дали можливість виявити 

созологічну цінність лісових екосистем. Результати роботи можуть 

використовуватися під час читання дисципліни «Заповідна справа», 

«Менеджмент природно-заповідного фонду». 

– госпрозрахункова тема 3. «Аналіз культивованих декоративних рослин, 

ґрунтосумішей і ґрунтів для ландшафтного дизайну в умовах Кам’янеччини». 

Керівник: Любінська Л.Г., доктор біологічних наук, доцент. Виконавці: 

Рубановська Н.В., кандидат біологічних наук. Бюджет теми: 10000 грн. 

Виконано завдання: узагальнено наукову інформацію про культивовані 

декоративні рослини; проведено аналіз різноманіття декоративних 

культивованих рослини, хімічний та радіологічного аналіз ґрунтів і 

ґрунтосумішей; проаналізовано видове різноманіття деревних і трав’яних 

рослин, які використовуються в  озелененні в умовах Кам’янеччини; оцінено 

посадково-реалізаційний матеріал, який вирощують в умовах Кам’янеччини; 

оцінено посадково-реалізаційний матеріал, який завозиться з інших регіонів; 

оцінено відповідність показників pH і вологість грунтів і грунтосумішей, які 

використовують під час створення фітокомпозицій; проведено радіологічний 

аналіз торфу, грунтосумішей і грунтів. 

– госпрозрахункова тема 4. «Сумісництво. Еколого-біологічна оцінка 

технології рослинництва і тваринництва та розробка ландшафтно-екологічної 

структури сільськогосподарських угідь та суміжних територій 

СТОВ «Нефедівське». Керівник: Любинський О.І., доктор 
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сільськогосподарських наук, професор. Виконавці: Матвєєв М.Д., кандидат 

біологічних наук, доцент, Козак М.І., кандидат біологічних наук, доцент. Бюджет 

теми: 40000 грн. Виконано такі завдання: Проведені підготовчі роботи: відбір і 

опрацювання методик польових досліджень, прокладка маршрутів та визначення 

точок спостереження. Складено картосхеми території дослідження. Проведено 

дослідження видового складу птахів у зимовий період; весняної та осінньої 

міграцій; чисельності, видового складу птахів у гніздовий період. Визначено 

місця гніздування видів птахів у межах зазначеної території впливу ВЕС та 

зроблено картосхему місць гніздування птахів. Нанесено на карту маршрути 

переміщень видів птахів під час весняної та осінньої міграцій у межах зазначеної 

території впливу ВЕС. Проаналізовано ризики впливу ВЕС на орнітофауну 

регіону та надані пропозиції щодо зменшення цих ризиків. Підготовлено розділ 

«Орнітологічні дослідження на території планової діяльності ВЕС» до звіту з 

оцінки впливу на довкілля будівництва вітрової електростанції. Проведено 

експедиційні виїзди. Обстежено природні, напівприродні та селітебні 

екосистеми. Проаналізовано видове різноманіття флори. Описано кормові, 

лікарські, інвазійні види. Запропоновано заходи збереження рідкісних видів та 

біотопів. Запропоновано заходи поліпшення стану кормових угідь. 

Зафіксовано тенденцію до збільшення кількості проіндексованих 

публікацій НПП у виданнях, які реферуються в науково-метричних базах Web of 

Science та Scopus, інформація про які наведена в змісті пункту звіту «Цільовий 

показник 3. Збільшення кількості проіндексованих публікацій науково-

педагогічних працівників у виданнях, які реферуються в науково-метричних 

базах Web of Science та Scopus. Щорічне збільшення проіндексованих публікацій 

НПП у виданнях, які реферуються у науково-метричних базах Web of Science та 

Scopus, становить 2% до попереднього року». 

Упродовж звітного періоду в К-ПНУ було продовжено роботу з реалізації 

програм національної й міжнародної академічної мобільності здобувачами вищої 

освіти і науково-педагогічними працівниками, інформація про що наведена в змісті 

пункту звіту «Цільовий показник 7. Зростання рівня міжнародної академічної 

мобільності здобувачів вищої освіти та педагогічних, науково-педагогічних і 

наукових працівників. Частка здобувачів вищої освіти, які є учасниками програм 

міжнародної академічної мобільності, серед загальної кількості здобувачів вищої 

освіти та педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, які є 

учасниками програм міжнародної академічної мобільності, серед загальної 

кількості педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників становить не 

менше 0,5% станом на 01 серпня 2021 р.». За звітний період було реалізовано в 

межах проєктів таких програм як: Еразмус+ КА107 (Республіка Польща); Еразмус+ 

КА2 (Литовська Республіка, Республіка Таджикистан); Зміни педагогічних 

факультетів та університетів у XXI ст. (Чеська Республіка); Національна 

стипендійна програма Словацької Республіки, Gaude Polonia (Республіка Польща); 

Європейські Східні Студії Варшавського університету (Республіка Польща); 

Німецька служба академічних обмінів (DAAD) та ін. 

У період з 19.09.2021 р. по 13.11.2021 р. К-ПНУ реалізовував внутрішню 
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академічну мобільність у межах програми «Студентська академічна 

мобільність» САМ Україна від Британської Ради в Україні (House of Europe) із 

партнерським ЗВО – Київським університетом імені Бориса Грінченка за 

спеціальністю 016 Спеціальна освіта (URL : https://cutt.ly/GIT9AAd; 

https://cutt.ly/gIT9KKL).  

У червні 2021 р. К-ПНУ отримав перемогу в другому раунді Програми САМ 

Україна. У ІІ семестрі 2021-2022 н. р. внутрішня мобільність реалізована із 

Приазовським державним технічним університетом за спеціальністю 073 

Менеджмент. 

У червні 2021 р. К-ПНУ пройшов конкурсний відбір у другому циклі 

проєкту «Програми вдосконалення викладання у вищій школі», яку реалізує 

Британська Рада в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН 

України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і 

науки України й Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Члени команди (Мєлєкєсцева Н. В., доцент кафедри теорії та методик 

початкової освіти, кандидат філологічних наук; Хоптяр А. Ю., старший викладач 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, кандидат історичних наук; 

Сторчова Т.В., доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук, 

доцент; Бесарабчук Г.В., керівник навчально-методичного центру забезпечення 

якості освіти, кандидат педагогічних наук) взяли участь в усіх запланованих 

заходах, які розпочалися 05.07.2021 р. та завершилися 02.12.2021, а також 

пройшли навчання у британських тренерів, продемонстрували активне 

використання онлайн-ресурсів на навчальній платформі Програми, та отримали 

сертифікати, які підтверджують їх професійний розвиток. Окрім того, члени 

команди реалізовуватимуть у виші проєкт «OHIIENKO-DEH», спрямований на 

підвищення рівня цифрової компетентності науково-педагогічних працівників 

університету та всіх охочих. 

У 2021 р. К-ПНУ співпрацював зі стипендіаткою Програми імені Фулбрайта 

Уінстон Пеннібекер, яка асистувала науково-педагогічним працівникам кафедри 

англійської мови на навчальних заняттях 

URL : https://inter.kpnu.edu.ua/uk/2021/10/12/uinston-pennibeker-stypendiatka-

prohramy-imeni-fulbraita-v-k-pnu/.  

 

2.7. Одержання конкурентоспроможних результатів наукових і 

прикладних досліджень, розробок. 

За звітний період у К-ПНУ не було чинних і перехідних прикладних 

науково-дослідних робіт, які фінансувалися з державного бюджету України. 

З-поміж наукових розробок науково-педагогічних працівників К-ПНУ 

найбільш вагомими і конкурентоспроможними є такі: 

1. Миронова С.П. Нова українська школа: особливості організації 

освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах: навчально-

методичний посібник. Тернопіль: Астон, 2020. 176 с. Розробка перемогла в 

конкурсі МОН серед посібників для вчителів закладів загальної середньої освіти. 

Опублікована накладом 51401 примірник. 

https://cutt.ly/GIT9AAd
https://cutt.ly/gIT9KKL
https://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/teaching-excellence-programme/year-2
https://inter.kpnu.edu.ua/uk/2021/10/12/uinston-pennibeker-stypendiatka-prohramy-imeni-fulbraita-v-k-pnu/
https://inter.kpnu.edu.ua/uk/2021/10/12/uinston-pennibeker-stypendiatka-prohramy-imeni-fulbraita-v-k-pnu/
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2. Засєкіна Л.В., Гордовська, Т.І., Мосол Н.О., Гончарук Н.М., 

Харитонова Н.В., Леган І.М. Збірка усних творів з ілюстраціями «Он-лайн ресурс 

психологічної допомоги 3D сам». Гончарук Н.М. брала участь у роботі 

міжнародного проекту Active Citizens «Зміцнення психічного здоров’я студентів 

та учнів в умовах вимушеної соціальної ізоляції під час пандемії». З українського 

боку у роботі проєкту брало участь чотири ЗВО. Результати проекту 

представлені збіркою усних творів.  

3. Участь у міжнародному проєкті Erasmus+ КА2 CBHE project 618270-EPP-

1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «Digitalization of the economy as an element of 

sustainable development of Ukraine and Tajikistan (DigEco)» (з листопада 2020 р.). 

Розроблено навчально-методичні комплекси 13 навчальних дисциплін, у тому 

числі, «Аналіз великих даних та бізнес-аналітика», «Аналіз великих даних у 

фінансах», «Управління великими даними», «Блокчейн, управління інноваціями 

та руйнівні технології», «Великі дані для маркетингу», «Цифрова грамотність», 

«Гнучке управління проектами», «Цифрова ефективність в бізнесу та економіці», 

«Цифровий маркетинг», «Цифрові бізнес-моделі», «Дизайнерське мислення», 

«Великі дані у підприємництві», «Fintech у банківській справі, страхуванні та 

управлінні активами». Дисципліни впроваджуються на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти ООП «Економіка підприємства», «Облік і 

оподаткування», «Менеджмент». Дисципліна «Цифрова грамотність» 

впроваджена на 11 ОПП університету.  

4. XVI обласний конкурс науково-дослідних робіт у номінації 

«Прикладні/фундаментальні НДР (технічного профілю)» 15.05.2021 р. з 

врученням ІІ-ї премії за наукову роботу «Аналітична теорія крайових задач в 

неоднорідних циліндричних середовищах» (Конет І.М., Пилипюк Т.М., 

Громик А.П.); 

5. Zelenskiy O., Darmosiuk V., Nalivayko I. Anote on possible density and 

diameter of counterexamples to the Seymour's second neighborhood conjecture. 

Opuscula Math. 41, no. 4 (2021) Стаття стала основою наукової роботи “Properties 

of possibility counterexamples to the Seymours Second Neighborhood Conjecture" 

Наливайка І., керівником якої є доцент кафедри математики, кандидат фізико-

математичних наук Зеленський О.В. (співавтор статті), яка зайняла I місце на 

європейському конкурсі юних науковців EUCYS (The European Union Contest for 

Young Scientists), Іспанія, 17-19.09.2021 р. 

6. Смолій В.А., Степанков В.С. Петро Дорошенко: Особистість в реаліях 

епохи. Київ : Парламентське видавництво, 2021. 792 с. (45.3/22 др. арк.). 

Монографія є найбільш ґрунтовним виданням в Україні, у якому висвітлюється 

діяльність гетьмана Петра Дорошенка. 

7. Тріпак М.М., Комарніцький О.Б., Скрипник А.Ю., Комарніцька Л.М., 

Боровисюк Т.В. Віхи зростання: технікум-інтернат, коледж, інститут (1971-

2021 рр.): монографія / за заг. ред. О. Б. Комарніцького. Кам’янець-Подільський: 

ВПЦ Західноукр. нац. ун-ту «Економічна думка», 2021. 464 с. (38,8/7,7 др. арк.). 

Монографія є одним із найґрунтовніших видань в Україні, у яких висвітлюється 

історія коледжу. 
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8. Почапська О.І.: Отримання гранту на продовження проєкту 

«Медіаграмотний HUB: виходимо за межі» для зйомки серії навчальних 

відеороликів із медіаграмотності для людей із вадами слуху (IREX). Період 

виконання: 12.11.2021 – 28.02.2022. Угода № FY22-L2D-ED-FAA-KP від 

12.11.2021 р. 

9. Проєкт «Історія Кам’янецьких скель: розробка та обладнання 

туристичних маршрутів» – кафедра географії та методики її викладання спільно 

з Департаментом гуманітарної політики Кам’янець-Подільської міської ради, 

товариство подільських природодослідників, та природолюбів”, національним 

природним парком «Подільські Товтри» та ін. (керівник  Касіяник І. П.) (початок 

– березень 2021 р.) та ін. 
 

2.8. Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової, 

науково-технічної та творчої діяльності. 

Важливим питанням є захист прав об’єктів інтелектуальної власності. 

Упродовж звітного періоду науково-педагогічні працівники К-ПНУ проводили 

реєстрацію патентів на корисну модель у Державному реєстрі патентів України 

та свідоцтва про реєстрацію авторського права на результати наукової 

діяльності. У 2021 р. було одержано 17 підтверджень на права інтелектуальної 

власності науко-практичних розробок, зокрема: 5 патентів і 12 свідоцтв про 

авторське право, а саме: 

– патенти: 

– Микитюк З.П., Блавт О.З., Єдинак Г.А., Стасюк І.І., Галаманжук Л.Л., 

Кремер І.П. Пристрій для контролю координаційних здібностей. Національний 

університет «Львівська політехніка». МПК (2021.01). А63В69/00. G07C 1/22 

(2006.01). 

– Корягін В.М., Блавт О.З., Барило Г.І., Єдинак Г.А., Прозар М.В., 

Безгребельна О. Спосіб оцінювання швидкості складних рухових реакцій. 

Національний університет «Львівська політехніка». МПК (2021.01). G04F 10/00 

G06F 3/00 G06F 9/00 H01H 3/12 (2006.01). 

– Белінська К.О., Фалендиш Н.О., Олійник О.С. Спосіб отримання сухого 

кобилячого молока: пат. 146688. Україна: МПК А23С1/00, А23С9/18. 

№ 202006484; заявл. 08.10.20; опубл. 10.03.2021, Бюл. № 10. 4 с. Патент 

№ 146688. 

– Белінська К.О., Фалендиш Н.О. Спосіб отримання сухого овечого молока: 

пат. 147911. Україна: МПК А23С1/00, А23С9/18. № 202101424; заявл. 22.03.21; 

опубл. 16.06.21, Бюл. № 24. 4 с. Патент № 147911. 

– Божок А.М., Іванюк В.А., Понеділок В.В. Диференціатор сигналів систем 

пневмоавтоматики. Патент України на корисну модель UA 146148 U, G06G 5/00.; 

заявл. 11.09.2020; опубл. 21.01.2021. – Бюл. № 3. 

– авторські свідоцтва: 

– Марчук Л.М. Українська ментальна лексика в канадських виданнях: розділ 

колективної монографії. Канадознавство: суспільство, культура, мова, 2019. С. 

69–80. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 103993 від 14.04.2021 р. 

– Марчук Л.М. Мовна постать Івана Огієнка крізь призму його творів. 
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Свідоцтво про реєстрацію авторського права №103995 від 14.04.2021 р. 

– Марчук Л.М. Біблійні переклади Івана Огієнка в контексті національного 

збагачення: розділ колективної монографії. Канадознавство: суспільство, 

культура, мова, 2020. С. 140–157.Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

№ 103994 від 14.04.2021 р. 

– Миронова С.П. Нова українська школа: особливості організації освітнього 

процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах: навчально-методичний 

посібник. Тернопіль: Астон, 2020. 176 с. Свідоцтво № 108208 від 27.09.2021 р. 

– Миронова С.П., Докучина Т.О. Самостійна робота студентів з підготовки 

до підсумкової атестації за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Навчальний 

посібник. Кам’янець-Подільський: К-ПНУ, 2019. 132 с. Свідоцтво №108210 від 

27.09.2021 р. 

– Самостійна робота студентів з дисциплін професійної підготовки за 

спеціальністю 016 «Спеціальна освіта». Частина 2: навчально-методичний 

посібник / [коллектив авторів; за заг. ред. С.П. Миронової]. Кам’янець-

Подільський: К-ПНУ, 2019. 224 с. Свідоцтво №109286 від 09.11.2021 р. 

– Миронова С.П., Буйняк М.Г. Професійна діяльність та особистість 

корекційного педагога. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: К-ПНУ, 

2020. 136 с. Свідоцтво №108209 від 27.09.2021 р. 

– Психологічний супровід інклюзивної освіти: підручник / [колектив 

авторів; за заг. ред. Т.О. Докучиної]. Кам’янець-Подільський: К-ПНУ, 2020. 

172 с. Свідоцтво №109337 від 11.11.2021 р. 

– Засєкіна Л.В., Гордовська, Т.І., Мосол Н.О., Гончарук Н.М., 

Харитонова Н.В., Леган І.М. Збірка усних творів з ілюстраціями «Он-лайн ресурс 

психологічної допомоги 3D сам». Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір №108520 від 7.10.2021 р. 

– Мосейчук Юрій (Moseychuk Yuriy), Васкан Іван (Vaskan Ivan), Клюс 

Олена( Kljus Olena), Мороз Олена ( Moroz Olena), Балацька Лариса (Balatska 

Larisa), Благій Олександра (Blagii Oleksandra ), Ярмак Олена ( Yarmak Olena). The 

relationship between cognitive functions and indicators of physical conditions in men 

aged 21-25. Свідоцтво про реєстрацію авторського права  на твір №105515 

Україна від 15.06.2021 р. 

– Коваленко Б.О. Від ідіолекту до літературної мови: Поділля кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Рута», 2020. 392 с. Монографія. 

Свідоцтво про авторське право № 109757 від 23.11.2021 р. 

– Коваленко Н.Д Фразеологія в українському діалектному мовленні: 

монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2021, 404 с. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 109756 від 23.11.2021 р. 
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2.9. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 

підготовки здобувачів вищої освіти. 

Упродовж звітного періоду головним пріоритетом діяльності К-ПНУ було 

впровадження в освітній процес моделей комплексного вдосконалення 

компетентностей здобувачів освіти через опанування інноваційно-

інформаційними технологіями та науково-дослідницькими видами діяльності, 

залучення здобувачів вищої освіти до проведення пошуково-дослідницьких 

робіт, організації дослідницької діяльності та ін. Науково-педагогічні 

працівники спільно зі здобувачами освіти проводилася робота в межах наукових 

досліджень, проєктної діяльності, за результатами якої було підготовлено 663 

публікації здобувачів освіти, з яких 205 спільно з науково-педагогічними 

працівниками. 

Згідно з наказами МОН України № 1457 від 24.11.2020 р. «Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей у 2020-2021 н. р.» та відповідно до Положення про 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей (затверджено наказом МОН України від 18.04.2017 р. № 605), а 

також відповідно до наказів ректора № 138-АГП від 25.11.2020 «Про проведення 

в університеті І туру конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей у 2020-2021 н. р.» було організовано проведення конкурсу в два 

тури. Для участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

з галузей знань і спеціальностей у 2020-2021 н. р. Університет за підсумками І 

туру направив 22 наукові роботи до 11 ЗВО України.  

Університет було відібрано як базовий заклад вищої освіти конкурсу для 

проведення ІІ туру зі спеціальності (спеціалізації) «Музичне мистецтво». 

Наказом ректора від 04.01.2021 р. № 1-АГП «Про організацію та проведення ІІ 

туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт» було затверджено 

склад оргкомітету, відповідальних організацію учасників, склад галузевої 

конкурсної комісії, визначено терміни проведення. Інформацію про рейтинговий 

список та результати захисту конкурсних робіт учасників ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Музичне мистецтво» до 29.03.2021 р. було оприлюднено на вебсайті кафедри 

музичного мистецтва (URL: http://music.kpnu.edu.ua/pro-nas-pyshut/). 

Позитивним результатом участі студенів Університету є нагородження 

Струк К., студентки 2 курсу, з успішним захистом наукової роботи «Музичні 

топоси фортепіанних сонат В. А. Моцарта» (науковий керівник: доцент 

Боршуляк А.М.) та дипломом ІІ ступеня 

(URL: https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=45526). 

Призерами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальностей стали студенти Університету: 

спеціальності «Історія та археологія», «Політологія» 
(URL: https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=47371): 

– диплом І ступеня – Злотін Ю., студент 2 курсу (спеціальність «Історія та 

археологія») (науковий керівник: Гуцал В.А., кандидат історичних наук); 

http://music.kpnu.edu.ua/pro-nas-pyshut/
https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=45526
https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=47371
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– диплом ІІ ступеня – Сльозкін М., магістрант 1 курсу (спеціальність 

«Історія та археологія») (науковий керівник: Федьков О.М., доктор історичних 

наук, доцент); 

– І місце в номінації «Кращий знавець теорії політики» – Кіндрачук Н., 

магістрантка 1 курсу (спеціальність «Політологія») (науковий керівник: 

Ігнатьєва Т.В., кандидат історичних наук, доцент); 

спеціальність «Загальна та соціальна психологія»: 

(URL: https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=45301): 

– диплом ІІІ ступеня – Гетіна В., студентка 3 курсу (науковий керівник: 

Чайковська О.М., кандидат психологічних наук, доцент); 

спеціальність «Початкова освіта» 

(URL: https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=45232): 

– диплом ІІІ ступеня – Пилипів Н., студентка 4 курсу (науковий керівник: 

Гудима Н.В., кандидат філологічних наук, доцент); 

– диплом ІІІ ступеня – Усач І., студентка 3 курсу (науковий керівник: 

Каньоса Н.Г., кандидат психологічних наук, доцент). 

Упродовж звітного періоду здобувачі освіти брали участь у таких проєктах: 

1. Італійсько-український проєкт «Inclusione in Ucraina: supporto all’inclusione 

scolastica e alla genitorialita in Ucraina (Підтримка шкільної інклюзії та батьківства в 

Україні)» – за сприяння адміністрації Регіону Емілія-Романья – 15 студентів 

спеціальності 016 Спеціальна освіта та спеціальності 232 Соціальне забезпечення. 

2. У межах проєкту «САМ Україна» від Британської Ради згідно з 

укладеною Міжінституційною угодою між К-ПНУ та Київським університетом 

імені Бориса Грінченка від 06.07.2020 р. про студентську мобільність, Грантової 

угоди із Британською Радою від 05.08.2020 р. – 10 студентів спеціальності 016 

Спеціальна освіта спеціалізації 016.01 Логопедія ІІІ курсу мали можливість 

двохмісячного навчання (20.09.-06.11.2021р.) на базі університету-партнера (м. 

Київ). У свою чергу в К-ПНУ здійснювався освітній процес для 10 студентів ІІ і 

ІІІ курсів спеціальності 016.01 Спеціальна освіта. Логопедія із Київського 

університету імені Бориса Грінченка (наказ від 14.09.2021 р. № 133-АГП). 

3. Партнерський проєкт соціальної дії «Unisport», який був аплікований 

ДЗВО «Приазовський державний технічний університет» у межах конкурсу 

підтримки проєктів соціальної дії за програмою «Активні Громадяни 

Британської Ради в Україні», К-ПНУ та Державним університетом 

«Житомирська політехніка» згідно з розкладом на відкритому повітрі в прямому 

ефірі «Маріуполь – Кам’янець-Подільський – Житомир»: 08.05.2021 р. 

(PortDeBras / stretching); 22.05.2021 р. (PortDeBras / stretching); 06.06.2021 р. 

(PortDeBras / stretching); 20.05.2021 р. (тренінг з психологічного комфорту); 

03.06.2021 р. (тренінг із психологічного комфорту) 

(URL: https://cutt.ly/xQNzCOz). 

4. Міжнародний інтеграційний проєкт «Школа відкритого розуму» 

(вересень 2021 р. Польща,) – студенти спеціальності 061 «Журналістика»: 

Бонцю Г., Отвіновська А., Прус Д.  

https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=45301
https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=45232
https://cutt.ly/xQNzCOz
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5. Навчання за програмою Еразмус+ (КА1: Навчальна (академічна) 

мобільність) в Академії образотворчого мистецтва Яна Матейки в Кракові 

(Республіка Польща) – студент ІІ курсу спеціальності 014 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) Івасюк В. 

6. У травні 2021 р. Римський університет ла Сап’єнца (Республіка Італія) 

відібрав учасників програми Erasmus+ KA 107: International Credit Mobility. 

Серед переможців – Глушко А., студентка ІІІ курсу природничо-економічного 

факультету. 

Упродовж звітного періоду здобувачі вищої освіти К-ПНУ долучилися до 

роботи над темами: 

1. «Апроксимаційні задачі на класах диференційованих за Степанцем 

функцій» (Державний реєстраційний номер: 0120U103613). Керівник: 

Сорич В.А., доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, 

доцента. Студенти спеціальності 014 Середня освіта (Математика): Рой М., 

Івасюк Б. 

2. «Задачі найкращої апроксимації багатозначних відображень і найкращого 

відновлення заданих ними неточно функціональних залежностей» (Державний 

реєстраційний номер: 0120U103189). Керівник: Гудима У.В., завідувач, доцент 

кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент. Студент 

спеціальності 014 Середня освіта (Математика) Кучерин І. 

3. Археологічні дослідження в межах урочища Татариська в с. Смотрич 

поблизу м. Кам’янця-Подільського коштом гранту Національного наукового 

центру Республіки Польща. Керівник: старший викладач Гуцал В.А. спільно з 

науковцями Інституту археології НАН України за участі здобувачів освіти освітніх 

ступенів «бакалавр» і «магістр» спеціальності 032 Історія, археологія та ін. 

Належну увагу за звітний період ректор надавав вивченню іноземних мов 

здобувачами вищої освіти та співробітниками вишу. У К-ПНУ функціонує 

Лінгвістичний центр, метою діяльності якого є надання додаткових освітніх, 

консультаційних, екскурсійних послуг, послуг із перекладу, пов’язаних із 

застосуванням іноземних мов (англійської, німецької, польської). У центрі 

проводилася підготовка кандидатів до складання Edexcel іспитів із метою 

підтвердження рівня володіння англійською мовою. Упродовж звітного періоду 

в Лінгвістичному центрі функціювало 6 груп (25 осіб) вивчення англійської 

мови, зокрема: Beginner А1 – 2 групи (11 осіб); Elementary A2 – 1 група (4 особи) 

/ підготовка до міжнародного іспиту Pearson PTE: Intermediate В1 – 1 група (3 

особи); Upper-intermediate В2 – 1 група (5 осіб); Advanced C1 – 1 група (2 особи), 

викладання в яких було побудовано на основі сучасних комунікативних 

стратегій із залученням ефективних методик формування іншомовної 

комунікативної компетентності. 

13.03.2021 р. слухачі Лінгвістичного центру Іван Василишин, здобувач 

вищої освіти 4 курсу факультету іноземної філології та Наталія Мєлєкєсцева, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти 

складали міжнародний іспит в авторизованому центрі Pearson Test of English в 

м. Хмельницькому. Довгоочікуваним результатом докладених зусиль стало 
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успішне складання екзамену та отримання міжнародного сертифіката рівня B2, 

який відкриває великі перспективи для подальшого навчання та 

працевлаштування як в Україні, так і за кордоном. Також цього дня відбулася 

травнева сесія, результатом якої стало вручення 02.07.2021 р. міжнародних 

сертифікатів Pearson Test of English General (Level B2, C1) окремим слухачам 

Лінгвістичного центру, які склали травневу сесію в авторизованому центрі 

тестування English Assessment Centre Khmelnytsky, зокрема: міжнародного 

сертифіката рівня В2 – Хоптяру А.Ю., старшому викладачу кафедри туризму 

та готельно-ресторанної справи, кандидату історичних наук; Олинець Т.В., 

старшому викладачу кафедри теорії і методик початкової освіти, кандидату 

педагогічних наук, та Волощук М.Б., викладачу кафедри соціальної роботи та 

психології, НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»; 

міжнародного сертифіката рівня С1 – Сліпачук Н.М., керівнику 

Лінгвістичного центру, кандидату філологічних наук, і Двулят Н.В., провідному 

фахівцю Лінгвістичного центру та ін. 

Лінгвістичний центр долучився до проєкту «Діджиталізація економіки як 

елемент сталого розвитку України та Таджикистану (DigEco)». Науково-

педагогічні працівники природничо-економічного факультету мали змогу 

безкоштовно пройти курс із вивчення англійської мови тощо. 

 

2.10. Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими 

освітніми потребами. 

У К-ПНУ відстоюють права та законні інтереси осіб з особливими освітніми 

потребами на основі реалізації Положення про організацію інклюзивного 

навчання в К-ПНУ (затверджено вченою радою 28.05.2020 р., протокол № 3); 

Порядку супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших осіб з числа 

маломобільних груп населення в К-ПНУ (затверджено вченою радою 30.05.2018 

р., протокол № 5), різних видів робіт структурними підрозділами щодо 

забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення, зокрема їх безперешкодний доступ до 

будівель, навчальних корпусів та іншої інфраструктури відповідно до державних 

норм, правил і стандартів. 

У 2021 р. для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі повної 

загальної середньої та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра до К-ПНУ на перший курс за 

скороченим терміном навчання або другий курс (з нормативним терміном 

навчання) за квотою-1 було зараховано такі категорії осіб: 

– особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять 

військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, 

визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби 

громадянами України (категорія 103) – 7 осіб. 
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– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа 

(категорія 104) – 7 осіб; 

– особи, які у 2021 р. не брали участі в основній та додатковій сесіях 

зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) 

через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку 

захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання (затверджено наказом МОН 

України, Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 р. № 1027/900; 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2016 р. за № 1707/29837 (за 

умови подання до приймальної комісії ЗВО одного з документів, зазначених у 

підпункті 1 пункту 2 наказу МОН України, Міністерства охорони здоров’я України 

від 29.08.2016 р. № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або 

патологічні стани, інвалідність» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

27.12.2016 р. № 1707/29837), або копії такого документа (категорія 105) – 23 особи; 

–  громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення 

антитерористичної операції / операції об’єднаних сил (на період її проведення), 

територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на 

лінії зіткнення або як переселилися з неї після 01 січня 2021 року (категорія 107) 

– 4 особи; 

– особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким 

не протипоказане навчання за обраною спеціальністю (категорія 114) – 16 осіб; 

– особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 

(категорія 117) – 4 особи; 

– діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

(категорія 133) – 32 особи; 

– діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей) (категорія 138) – 4 особи. 

На засіданні ректорату 11.02.2021 р. (протокол № 2) розглядалося питання 

«Стан організації соціально-психологічного супроводу учасників освітнього 

процесу в університеті та основні завдання щодо його поліпшення» (доповідач – 

Данчук Ю.П., старший викладач кафедри загальної та практичної психології, 

відповідальна за забезпечення діяльності соціально-психологічної служби К-ПНУ), 

на якому ухвалили: оновити Положення про соціально-психологічну службу 

К-ПНУ (затверджено вченою радою 28.05.2015 р., протокол № 6), відповідно 

до нормативних документів України в галузі освіти, Концепції розвитку охорони 

психічного здоров’я в Україні на період до 2030 р. (схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1018-р), чинної нормативної бази 

вишу, кадрових і структурних змін в ньому; посилити співпрацю з органами 

студентського самоврядування, деканатами факультетів щодо виявлення 
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здобувачів вищої освіти, які потребують особливої уваги та піклування з боку 

працівників соціально-психологічної служби, зокрема першокурсників із метою 

полегшення їх адаптації до навчання в К-ПНУ, студентів з особливими освітніми 

потребами, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вихідців із 

багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб, дітей військовослужбовців, які 

мають статус учасника бойових дій, та інших, активізувати роботу з ними тощо. 

 

2.11. Стабільне фінансово-економічне становище закладу вищої освіти та 

ефективне використання майна, закріпленого за закладом вищої освіти 

(переданого йому), дотримання вимог законодавства під час надання в 

користування іншим особам зазначеного майна. 

У звітному періоді ректор забезпечував стійке фінансово-економічне 

становище К-ПНУ та ефективне управління його майном, здійснював 

безпосереднє (оперативне) управління закладом вищої освіти, організовував 

його освітню, наукову, науково-технічну, інноваційну, економічну та іншу 

діяльність, забезпечував виконання закладом вищої освіти завдань, 

передбачених законодавством, Статутом К-ПНУ (нова редакція); розпоряджався 

майном та коштами вишу в межах обсягів та в порядку, визначеному 

законодавством і фінансовим планом закладу вищої освіти. 

Відповідно до ст.18 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» передбачено укладання договорів оренди, які 

здійснюються за результатами аукціону з урахуванням вимог, визначених 

Порядком передачі в оренду державного та комунального майна (затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 р. № 483 (зі змінами) виш 

уклав 9 договорів оренди майна. 

Для контролю за наявністю та ефективним використанням майна, 

достовірністю відображення його в бухгалтерському обліку щорічно 

здійснюється інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, 

матеріальних цінностей, грошових коштів і документів. Для контролю за 

ефективним використанням бюджетних коштів у К-ПНУ оновлено склад 

постійних комісій вченої ради К-ПНУ, зокрема й постійної комісії вченої ради з 

фінансово-економічних і господарських питань (рішення вченої ради 

30.08.2021 р., протокол № 10; введено в дію наказом ректора від 01.09.2021 р. 

№ 115-ОД) (URL: https://kpnu.edu.ua/upravlinnia/vchena-rada/): голова комісії – 

Мазур Н.А., завідувач, професор, кафедри економіки підприємства, доктор 

економічних наук, професор;  члени комісії: Рачковський О.М., проректор з 

науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток 

матеріально-технічної бази); Сідорова О.В., головний бухгалтер; Лисак В.Ю., 

завідувач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент; 

Опалюк О.М., завідувач, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ 

корекційної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент; Ужицька Т.В., 

студентка 3 курсу природничо-економічного факультету освітнього ступеня 

«бакалавр». До компетенції комісії віднесено розроблення фінансового 

забезпечення вишу, визначення пріоритетів фінансування на задоволення потреб 

https://kpnu.edu.ua/upravlinnia/vchena-rada/
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структурних підрозділів, контроль витрат згідно з їх першочерговістю та 

пріоритетністю, аналіз шляхів поповнення бюджету вишу та ін. 

 

2.12. Подання уповноваженому органу управління щоквартальної 

звітності про використання майна, закріпленого за закладом вищої освіти 

(переданого йому), зокрема майна, наданого у користування іншим особам. 

Упродовж звітного періоду К-ПНУ не подавав до Управління з питань 

державного майна та підприємств МОН України щоквартальну звітність про 

використання майна, закріпленого за закладом вищої освіти (переданого йому), 

зокрема майна, наданого в користування іншим особам, у зв’язку з наказом МОН 

України від 24.07.2020 р. № 959 «Про визначення таким, що втратив чинність 

наказу МОН України від 25.09.2019 р. № 1236 «Про надання щоквартальної 

звітності щодо використання державного майна». 

 

2.13. Дотримання умов колективного договору, статуту закладу вищої 

освіти. 

Упродовж звітного періоду ректор Копилов С.А. проводив роботу із 

забезпечення сучасних потреб суспільства в зростанні рівня якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в К-ПНУ, керуючись законодавством України 

про освіту та вищу освіту, науку та науково-технічну діяльність, наказами і 

директивами МОН України, НАЗЯВО, іншими нормативно-розпорядчими 

документами в галузі вищої освіти, Статутом К-ПНУ (нова редакція), 

Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом 

працівників К-ПНУ на 2021-2023 роки, рішеннями конференції трудового 

колективу, Наглядової ради, вченої ради, ректорату.  

28.01.2021 р. (протокол №1) на засіданні конференції трудового колективу 

К-ПНУ за участі ректора було внесено зміни до складу конференції трудового 

колективу і зміни до складу вченої ради вишу. 

30.08.2021 р. (протокол №2) на засіданні конференції трудового колективу 

К-ПНУ ректор виступив з доповіддю «Підсумки роботи К-ПНУ в 2020-2021 н. р. 

та завдання щодо вдосконалення його діяльності в контексті реалізації Стратегії 

розвитку К-ПНУ на 2020-2030 роки». Всі звіти ректора Копилова С.А. 

оприлюднені на офіційному вебсайті університету в розділі «Публічна 

інформація» рубриці «Звіти ректора К-ПНУ». 

На виконання пп. 13-14 частини першої статті 9, частин другої та третьої 

статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови 

як державної», статей 33, 42 і 43 Закону України «Про вищу освіту» проведено 

роботу щодо внесення змін до Статуту К-ПНУ, які ректор Копилов С.А. 

представив для обговорення на засіданні вченої ради 28.09.2021 р. (протокол 

№12) і погодження конференцією трудового колективу К-ПНУ 28.09.2021 р. 

(протокол №3). Статут К-ПНУ в новій редакції надіслано для затвердження до 

МОН України. 

28.12.2021 р. на засіданні конференції трудового колективу К-ПНУ 

(протокол №4) було затверджено «Зміни та доповнення № 1 до розділу V та 
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додатків 3, 8 Колективного договору між адміністрацією та профспілковим 

комітетом працівників К-ПНУ на 2021-2023 роки» та «Звіт ректора Сергія 

КОПИЛОВА про виконання контракту та цільових показників діяльності К-ПНУ 

за 2021 рік», який отримав схвалення делегатів, що засвідчило виконання вимог 

цільових показників контракту № ІІ-106 від 11.06.2020 р., укладеного між ним та 

МОН України. 

Відповідно до рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 

05.08.2021 р. № 67 К-ПНУ внесено до переліку спеціально уповноважених 

установ, які проводять іспити на рівень володіння державною мовою 

(URL: https://cutt.ly/OQPZezG). До числа претендентів на екзаменаторів, 

допущених до проходження навчання щодо процедури іспитів на рівень володіння 

державною мовою від вишу, ввійшли: Коваленко Б.О., доктор філологічних наук, 

доцент; Марчук Л.М., доктор філологічних наук, професор, та Беркещук І.С., 

кандидат філологічних наук, доцент (URL: https://cutt.ly/QQPZTnP). 

З-поміж важливих документів, які визначають пріоритетні завдання вишу, 

варто зазначити Концепцію розвитку наукової та інноваційної діяльності К-ПНУ 

на 2021-2025 роки, Концепцію інформатизації К-ПНУ на 2021-2025 роки, 

Стратегію інтернаціоналізації К-ПНУ (до 2025 року) та ін. 

Упродовж звітного періоду в К-ПНУ реалізуються нові сучасні освітні 

вимоги на основі внесених змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти вимагало постійної 

напруженої праці з підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти), успішної акредитації 

освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм, реалізації 

національної та міжнародної академічної мобільності учасниками освітнього 

процесу, активізації роботи зі сприяння працевлаштуванню випускників 

університету й успішної співпраці з роботодавцями для підвищення 

затребуваності випускників на ринку праці, функціонювання дорадчих органів 

К-ПНУ та ін.  

Упродовж звітного періоду ректор виконував вимоги Статуту К-ПНУ (нова 

редакція), продовжив роботу із залучення здобувачів вищої освіти до участі в 

управлінні вишем у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» 

та нормативними документами вишуу. Ширше практикував їх залучення до 

обговорення та вирішення питань щодо удосконалення освітнього процесу та 

науководослідної роботи під час проведення зустрічей у межах проєкту «Кава з 

ректором». Упродовж звітного періоду були проведені такі зустрічі офлайн 

(02.09.2021 р.; 06.10.2021 р.); з огляду на карантинні обмеження – онлайн 

(27.01.2021 р.; 03.03.2021 р. та 22.04.2021 р. – на платформі Google Meet та в 

соціальній мережі Instagram у прямому ефірі). Студенти виявили зацікавлення 

питаннями організації освітнього процесу в університеті в умовах карантину, 

зокрема щодо формату проведення лекційних і практичних занять, виплати 

стипендій, поселення до гуртожитків тощо. Ректор Копилов С.А. у режимі онлайн 

відповів на всі питання, закцентував увагу на необхідності дотримання 

протиепідемічних заходів у К-ПНУ у зв’язку з поширенням COVID-19 і побажав 

https://cutt.ly/OQPZezG
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студентам злагодженої роботи та продуктивного навчання. Інформація про 

реалізацію проєкту «Кава з ректором», результати неформального спілкування й 

обговорення актуальних питань, які цікавлять сучасну молодь, було оприлюднено 

на вебсторінках «Студентського меридіану» (URL: https://meridian.kpnu.edu.ua/), 

на офіційних сторінках К-ПНУ в соціальних мережах Instagram та Facebook та ін. 

 

2.14. Захист конфіденційної, таємної та службової інформації відповідно 

до Законів України «Про державну таємницю» та «Про інформацію»; захист 

інформації відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 

даних» та інших актів законодавства». 

Ректор особисто відповідає за стан захисту інформації, що складає державну, 

службову та комерційну таємницю відповідно до законів України «Про державну 

таємницю» та «Про інформацію», скеровував діяльність уповноважених осіб 

кафедри військової підготовки на захист інформації, що складає державну, 

службову та комерційну таємницю, відповідно до законодавства, Порядку 

організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях 

(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 р. №939) (зі 

змінами), і «Положення про кафедру військової підготовки К-ПНУ» (затверджено 

наказом МОН України і МО України 18.04.2014 р. №482/259). 

Згідно з вимогами Закону України «Про державну таємницю» та інших 

нормативних документів з питань охорони державних секретів, кафедра 

військової підготовки здійснює свою діяльність, пов’язану з державною 

таємницею, на підставі спеціального дозволу, наданого Управлінням Служби 

безпеки України у Хмельницькій області від 06.08.2017 р. № ХМ 2-2017-43, 

відповідно до плану основних заходів з охорони державних секретів. 

Начальник секретної частини та її особовий склад організували та 

здійснювали секретне діловодство, яке призначене для забезпечення охорони 

державної таємниці під час виготовлення, обліку, користування, зберігання, 

передачі й транспортування матеріальних носіїв секретної інформації з грифом 

секретності «Цілком таємно», «Таємно». 

З метою дотримання режиму секретності під час освітнього процесу, та 

запобіганню витоку інформації з обмеженим доступом для проведення 

секретних робіт, на кафедрі військової підготовки виділені режимні приміщення, 

обладнані відповідно до вимог нормативних документів з питань охорони 

державних секретів. 

  Для постійного або тимчасового зберігання матеріальних носіїв секретної 

інформації режимні приміщення забезпечені необхідною кількістю сховищ 

(сейфами, металевими шафами). 

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

публічної інформації» відомості про стан організації охорони державної 

таємниці, щодо конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності, включено 

до Переліку відомостей МО України, які містять службову інформацію і можуть 

використовуватися в автоматизованих системах за умови створення комплексної 

https://meridian.kpnu.edu.ua/
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системи захисту інформації в цій автоматизованій системі, та не підлягають 

публікації у відкритих джерелах інформації. 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» усі 

працівники університету, які приймаються на роботу, надають письмову згоду 

на збір та обробку персональних даних. 

Із метою всебічного та систематичного висвітлення діяльності університету, 

підтримання його позитивного іміджу в масмедіа, соціальних мережах, онлайн-

газеті «Студентський меридіан», у 2021 р. в К-ПНУ функціонував новостворений 

структурний підрозділ – пресцентр (керівник – кандидат філологічних наук 

Шевчук З.С.). 

Упродовж звітного періоду працівники пресцентру систематично 

висвітлювали актуальну інформацію про діяльність К-ПНУ (особливості 

організації освітнього процесу, зокрема в умовах поширення гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, та 

із застосуванням дистанційних технологій навчання), круглі столи, конференції, 

зустрічі, благодійні акції, культурно-мистецькі заходи, опитування тощо) на 

сторінках онлайн-газети «Студентський меридіан» та сторінках К-ПНУ в 

соціальних мережах «Facebook», «Instagram», брали участь в обговоренні питань 

іміджевої політики вишу, надавали консультативну підтримку структурним 

підрозділам з питань вироблення єдиного корпоративного стилю та загальної 

інформаційної концепції, розробляли рекламний, презентаційний, 

інформативно-аналітичний матеріал (буклети, брошури, проспекти, пресрелізи, 

оголошення, вітальні листівки, інформаційні листи та ін.), організовували 

брифінги, пресконференції, зустрічі керівництва вишу для учасників освітнього 

процесу, представників ЗМІ; систематично оновлювали фотоархів; 

забезпечували фотосупровід зустрічей, публічних виховних та інших заходів, які 

проводять в К-ПНУ, створювали фоторепортажі; співпрацювали зі ЗМІ щодо 

висвітлення актуальної інформації про університет тощо. 

З огляду на стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, 

зокрема популярність соціальних мереж, пресцентр посилив роботу щодо 

розроблення та наповнення інформаційним і візуальним контентом сторінки 

вишу у віртуальному середовищі (Facebook, Instagram). За звітний період 

кількість підписників сторінки університету у мережі Facebook збільшилася і 

становить 4817 осіб (у липні 2020 р. кількість підписників – 3582). Упродовж 

місяця до сторінки долучаються близько 100 користувачів, охоплення та 

взаємодії з дописами збільшилися на 29%. І ці показники зростають. Сторінка 

університету в мережі Instagram користується значною популярністю серед 

здобувачів вищої освіти. За тиждень сторінку в середньому переглядають 

близько 3 тис. осіб, кількість підписників Instagram-сторінки сьогодні становить 

2878 (у липні 2020 р. кількість підписників – 1740). 

За звітний період пресцентр активізував роботу щодо розроблення та 

розміщення візуального контенту для офіційних сторінок К-ПНУ в соціальних 

мережах, який має найбільший відгук серед користувачів соцмереж. У профілі 

К-ПНУ в Instagram та на сторінці К-ПНУ у Facebook популярними були дописи 
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про  спортивні змагання, вагомі досягнення викладачів і студентів, міжнародну 

співпрацю, студентське життя, участь керівництва університету в різноманітних 

заходах (наукових, профорієнтаційних, виховних тощо). 

Із січня 2021 р. пресцентр налагодив механізм ведення систематичних 

рубрик на сторінках онлайн-газети «Студентський меридіан» та соцмережах 

вишу, а саме: «Кава з ректором», «Увімкни світло», «Історія успіху випускника 

К-ПНУ», «Простір сучасного слова», «Світ поетичного слова», «Цитата дня», 

«#письменники-ювіляри 2021», «Соціально-психологічна служба К-ПНУ 

радить», «Події, факти, цифри: бібліотека К-ПНУ інформує», цикл цитат відомих 

людей («Десять мовних заповідей Огієнка», «Лесине слово», «Поетеса епохи»; 

«Спадщина Тараса»), «#ІсторіяКПНУ», «#БудніКПНУ», «#ЗнайомствозКПНУ», 

«#факультетиКПНУ», «Марафон професій», «До уваги абітурієнтів», 

«Актуальна інформація для вступників до магістратури», «Підготовка до ЗНО»).  

Наприкінці січня 2021 р. пресцентр підготував проморолик про К-ПНУ 

(станом на 21.12.2021 р. кількість переглядів становить 14,2 тис). У квітні 2021 р. 

було укладено Довідник абітурієнта 2021, у вересні 2021 р. – Довідник 

першокурсника 2021. 

28.09.2021 р. на засіданні вченої ради університету (протокол №12) було 

затверджено Брендбук К-ПНУ. 

Упродовж звітного періоду на сторінках онлайн-газети «Студентський 

меридіан» (https://meridian.kpnu.edu.ua/) було опубліковано понад 800 публікацій 

про діяльність університету. Інформація систематизована за категоріями: 

DigEco, erasmus+, Абітурієнту, Актуально, Вступ, Вступна кампанія, Вступнику, 

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Новини 

університету, #ErasmusDays, #ErasmusDays у К-ПНУ, #Студенти online, 

#увімкни світло, COVID-19, Студент дня, Академічна доброчесність, 

Академічна мобільність, Академічні стипендії Президента України, акредитація, 

Акредитація онлайн, Актуальне чтиво, Актуальні вакансії, Анонс, Анонси нових 

випусків, Арт / креатив, Археологічні дослідження, Вибори ректора, випускники, 

Виховна робота, Від сесії до сесії..., Відео, Відеоблог, Відзнаки, вітання, Вчена 

рада-онлайн, Грошова допомога, День відкритих дверей, День студента, 

Дистанційна акредитація, Дистанційне навчання, Дозвілля, Електронні 

сертифікати, засідання ректорату, Захист дисертації, здоров’я, Змагання, зустріч, 

Інтерв’ю, інтернет-конференція, Інформаційні повідомлення, Інформація, 

Історія, Історія успіху випускника К-ПНУ, Кава з ректором, Карантин, 

Кіноогляд, книги, Конкурси, конференція, коронавірус, К-ПНУ, круглий стіл, 

Курси, Курси з цифрової грамотності, лекція, майстер-клас, Міжнародна 

діяльність, Міжнародне стажування, Місто Кам’янець-Подільський, Мода і 

стиль, Навчання в умовах пандемії, нагороди, наЖУРНАЛІСТили, Наука, 

наукова рада, науково-практична конференція, Новини наукової бібліотеки, 

онлайн-вебінар, онлайн-зустріч, Онлайн-навчання, онлайн-читання, опитування, 

Особистості, Підготовчі курси, Події, Подяка, Поезія, Практика, презентація, 

Премії, привітання, приймальна комісія, Приймальна комісія, Програма 

вдосконалення викладання у вищій школі, проект, Проза, профорієнтація, Рада 
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роботодавців К-ПНУ, Ректорат, Святковий концерт, Слово меломана, 

Соціально-психологічна служба, Спорт, Стипендії Fulbright, стипендія, 

Студентський гороскоп, студенту, тренінг, У натхненних обіймах творчості..., 

увімкни світло, угода, факультет української філології та журналістики, 

фестиваль, фонд ФРІДРІХА ЕБЕРТА, форум, Фотозвіт, чемпіонат Європи, 

Чемпіонат України, Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ. 

 

2.15. Дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства, 

забезпечення виконання в установлені строки вимог органів, що забезпечують 

здійснення фінансового контролю, та їх територіальних підрозділів. 

Відповідно до п. 8.1.1.1 Плану проведення заходів державного фінансового 

контролю Західного офісу Держаудитслужби проводились ревізії відповідно до 

питання програми ревізії. Під час проведення ревізії використовувалися 

розпорядчі документи, фінансова звітність, бухгалтерські регістри та первинні 

бухгалтерські документи. Усунення порушень під час проведення ревізії було 

здійснено в повному обсязі. 

 

2.16. Виконання закладом вищої освіти вимог органів державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також вимог 

уповноваженого органу управління. 

У 2021 р. на виконання листа Державної служби якості освіти України від 

01.03.2021 р. № 01/01-23/363 та на виконання п. 1.11. «Система індикаторів та 

основні заходи системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ 

(згідно з ESG)», Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти в К-ПНУ (нова редакція) ректор К-ПНУ видав розпорядження від 

19.03.2021 р. №29 «Про подання інформації щодо визначення ступенів ризику 

від провадження господарської діяльності університету», відповідно до якого 

навчально-методичний центр забезпечення якості освіти забезпечив організацію 

роботи структурних підрозділів К-ПНУ з підготовки інформації про Ступінь 

ризику від провадження господарської діяльності університету в сфері вищої 

освіти згідно з критеріями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.11.2018 р. № 982, у відповідних модулях і розділах Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). 

До 30.04.2021 р. для визначення Державною службою якості освіти України 

Ступеня ризику від провадження господарської діяльності університету у сфері 

вищої освіти відповідну інформацію було внесено в ЄДЕБО.  

30.09.2021 р. було оприлюднено відповідний перелік, в якому К-ПНУ 

увійшов до закладів вищої освіти України із середнім ступенем ризику з 

результатом 25 балів (у 2020 р. – 40 балів) (URL: https://meridian.kpnu.edu.ua 

/2021/10/04/perelik-zakladiv-vyshchoi-osvity-za-stupeniamy-ryzyku-2021-roku/). 

 

2.17. Вжиття заходів до вдосконалення управління закладом вищої освіти, 

зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни. 

За звітний період діяльність ректора Копилова С.А. була спрямована на 
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правильне застосування та неухильне дотримання норм законодавства України, 

зокрема вимог щодо провадження освітньої діяльності, оформлення трудових 

відносин, використання коштів державного бюджету, охорони праці, укладання 

господарських і цивільних договорів. Ректор контролював дотримання вимог 

законодавства з формування, надходження та використання бюджетних коштів, 

зокрема придбання товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону України 

«Про здійснення державних закупівель». Важливу роль в управлінні К-ПНУ 

відігравали робочі та дорадчі органи (вчена рада, ректорат) у полі зору яких 

постійно були питання розвитку вишу, провадження освітньої, фінансово-

господарської діяльності, кадрові та інші питання. 

 

2.18. Виконання освітніх програм і навчальних планів, дотримання 

всіма підрозділами закладу вищої освіти штатно-фінансової дисципліни, 

організацію та здійснення контролю за освітньою діяльністю. 

Упродовж звітного періоду ректор контролював виконання освітніх програм 

і навчальних планів підготовки фахівців зі спеціальностей К-ПНУ, дотримання 

всіма підрозділами закладу вищої освіти штатно-фінансової дисципліни.  

На виконання наказу ректора від 25.03.2021 р. № 38-ОД «Про підготовку до 

2021-2022 н. р.», ухвали ректорату від 10.06.2021 р. з питання «Стан планування 

обсягів навчальної роботи кафедр університету та навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників на 2021-2022 н. р.», з метою підготовки до 

2021-2022 н. р., забезпечення належної організації освітнього процесу, було 

розроблено графіки освітнього процесу на І семестр 2021-2022 н. р. для 

здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», доктор філософії» 

денної та заочної форм здобуття освіти та затверджено вченою радою 

24.06.2021 р. (протокол № 8). 

Для конкретизації планування освітнього процесу в К-ПНУ розроблено і 

затверджено: робочі навчальні плани підготовки фахівців на 2021-2022 н. р.; 

прогнозований контингент здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 

(ІІ-IV курси) та другого (магістерського) (ІІ курс) рівнів вищої освіти денної та 

заочної форм здобуття освіти на 2021-2022 н. р.; орієнтовні обсяги 

індивідуального навчального навантаження штатних науково-педагогічних 

працівників кафедр К-ПНУ на 2021-2022 н. р.; норми часу для планування й 

обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників К-ПНУ на 2021-

2022 н. р.; перелік навчальних дисциплін вільного вибору, обраних здобувачами 

вищої освіти ступенів вищої освіти «бакалавр» (ІІ-ІV курси) і «магістр» (ІІ курс) 

денної та заочної форм здобуття освіти на 2021-2022 н. р.; Каталог навчальних 

дисциплін вільного вибору здобувачів І курсу другого (магістерського) рівня 

вищої освіти на 2021-2022 н. р.; нормативи кількості здобувачів вищої освіти в 

академічній групі/підгрупі; склад екзаменаційних комісій із проведення атестації 

на 2021-2022 н. р. тощо. 

Графіки освітнього процесу на ІІ семестр 2021-2022 н. р. для здобувачів 

ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», доктор філософії» денної та заочної 

форм здобуття освіти затверджено вченою радою 28.12.2021 р. (протокол № 15). 
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Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників К-ПНУ у 2021-

2022 н. р. склало 181162 год, у тому числі лекційних занять – 39665 год. 

На виконання вищезазначеного навчального навантаження наказами 

ректора від 31.08.2021 р. № 352-К «Про обсяги навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників університету, які працюють за основним 

місцем роботи, на 2021-2022 н. р.»; від 31.08.2021 р. № 354-К «Про обсяги 

навчального навантаження науково-педагогічних працівників університету, які 

працюють за внутрішнім сумісництвом, на 2021-2022 н. р.»; від 31.08.2021 р. 

№ 355-К «Про обсяги навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників університету, які працюють за зовнішнім сумісництвом, на 2021-

2022 н. р.»; від 31.08.2021 р. № 353-К «Про обсяги навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників університету, які працюють на умовах 

погодинної оплати праці, на 2021-2022 н. р.» затверджено 313,6 ставки 

навчального навантаження науково-педагогічних працівників, що розподілені 

між кафедрами К-ПНУ.  

Упродовж звітного періоду на засіданнях вченої ради розглядали питання 

якості освітніх програм і навчальних планів підготовки фахівців зі 

спеціальностей вишу, зокрема: 

– засідання вченої ради 25.03.2021 р. – «Затвердження змін до чинних 

освітніх програм і навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти зі 

спеціальностей університету та затвердження нових освітніх програм і 

навчальних планів, на які оголошено прийом на навчання в університеті в 

2021 р.» (протокол № 4); 

– засідання вченої ради 29.04.2021 р. – «Стан виконання ухвали вченої ради 

університету від 26.11.2020 р. (протокол № 11) «Результати 

загальноуніверситетського моніторингу якості освітніх програм у контексті 

реалізації Стратегічного плану розвитку К-ПНУ на 2018-2022 роки»; «Стан 

виконання ухвали вченої ради університету від 31.10.2019 р. (протокол № 10) з 

питання «Стан організації освітнього процесу на факультеті іноземної філології та 

основні завдання щодо його удосконалення»; «Закріплення навчальних дисциплін 

(практик) за кафедрами університету на 2021-2022 н. р.» (протокол № 6); 

– засідання вченої ради 25.11.2021 р. – «Результати 

загальноуніверситетського моніторингу якості освітніх програм у контексті 

реалізації Стратегії розвитку К-ПНУ на 2020-2030 роки»; «Результати 

внутрішньої акредитації освітніх програм спеціальностей університету, які 

проходитимуть акредитацію в 2021-2022 н. р.» (протокол № 14) та ін. 

Ректор Копилов С.А. постійно контролює питання щодо дотримання 

структурними підрозділами К-ПНУ штатно-фінансової дисципліни, зокрема: 

встановлення посадових окладів, надбавок і доплат; кількість ставок науково-

педагогічних та інших працівників; своєчасність виплати заробітної плати 

працівникам К-ПНУ і стипендій здобувачам вищої освіти; дотримання 

законодавства під час нарахування та виплати заробітної плати працівникам за 

час їх перебування у відрядженні, матеріальної допомоги, премій та інших 

одноразових заохочень; дотримання законодавства щодо тривалості щорічних і 
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додаткових відпусток тощо. 

Станом на 01.01.2021 р. штатним розписом К-ПНУ було затверджено 813,7 

штатних одиниць, у тому числі 262,8 штатних одиниць професорсько-

викладацького складу, які фінансуються за кошт загального фонду; 274,5 

штатних одиниць, які фінансуються за кошт спеціального фонду, у тому числі 

131,21 штатна одиниця професорсько-викладацького складу. 

Станом на 01.12.2021 р. штатним розписом К-ПНУ затверджено 755 штатних 

одиниць, у тому числі 237,5 штатних одиниць професорсько-викладацького складу, 

які фінансуються за кошт загального фонду; 241,2 штатні одиниці, які 

фінансуються за кошт спеціального фонду, у тому числі 95,8 штатних одиниць 

професорсько-викладацького складу. Упродовж 2021 р. в К-ПНУ отримали 

заохочення 154 науково-педагогічних працівники та 82 інші працівники. 

Упродовж 2021 р. практична підготовка здобувачів вищої освіти К-ПНУ як 

обов’язковий освітній компонент освітніх (освітньо-професійних/освітньо-

наукових) програм підготовки фахівців спеціальностей вишу проводилася з 

метою оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними технологіями, формами 

організації та інструментами праці в галузі їх майбутньої професії, формування 

та розвиток у них професійних умінь та навичок для прийняття самостійних 

рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання 

потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати в 

практичній діяльності. 

У 2021 р. К-ПНУ реалізував комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Питання щодо вдосконалення 

організації та проведення практик здобувачів вищої освіти обговорювали на 

засіданнях вченої ради: 31.08.2021 р. (протокол № 10) – «Затвердження Положення 

про проведення практики здобувачів вищої освіти в К-ПНУ (нова редакція)»; 

31.08.2021 р. (протокол № 10) – «Затвердження змін термінів педагогічної практики 

студентів 4 курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 073 Менеджмент 

за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» 

денної форми здобуття освіти природничо-економічного факультету»; ректорату: 

15.04.2021 р. (протокол № 4) – «Навчально-методичне забезпечення всіх видів 

практик здобувачів вищої освіти педагогічного факультету та завдання щодо його 

вдосконалення».  

Ректорат, деканати і кафедри повсякчас контролювали методичне 

забезпечення практик здобувачів вищої освіти та розміщення його на платформі 

MOODLE, вебсайті К-ПНУ; добір відповідних баз практик та укладання з ними 

договорів; термінів проведення практик, розширення співпраці закладу вищої 

освіти з потенційними стейкхолдерами шляхом залучення фахівців-практиків до 

формування наскрізних і робочих програм практик; впровадження нових форм 

забезпечення набуття здобувачами вищої освіти К-ПНУ професійних навичок 

під час проходження практик; дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки 

на виробництві під час проходження практики; дотримання виконавської 

дисципліни; проведення анкетування здобувачів вищої освіти та керівників 

практик за результатами проходження практик та ін. 
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У звітному періоді через пандемію COVID-19 були внесені зміни до графіків 

проведення практик, визначення баз для її проходження, скориговано зміст 

робочих програм практик задля забезпечення якісного виконання практичної 

компоненти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм. Під час 

онлайн-засідань кафедр і вчених рад факультетів обговорювали питання: 

належної підготовки до проведення практики та її методичного забезпечення; 

розширення співпраці з базами практик в умовах карантинних обмежень; 

результати проходження практики здобувачами вищої освіти; удосконалення 

робочих програм усіх видів практик. 

Для організації та проведення практики в умовах карантину 

використовувалися технології дистанційного навчання, мобільні додатки ZOOM, 

Google Meet, Telegram, електронна пошта та ін., вебресурси навчальних 

дисциплін на платформі MOODLE. Процедура проходження практики та 

підбиття її підсумків в умовах карантину чітко визначались наказами ректора 

про проведення відповідної практики та робочої програми практики.  

Для проходження практики з використанням технологій дистанційного 

навчання, подання звітної документації та її захисту на платформі MOODLE 

були створені навчальні курси для кожного виду практики, де були розміщені: 

наскрізна програма практики, робоча програма практики, наказ про проходження 

практики, критерії оцінювання, перелік звітної документації та вимоги до її 

оформлення, рекомендації до дистанційного проходження практики, контактна 

інформація керівників практики. 

У звітному періоді до керівництва практиками було залучено провідних 

науково-педагогічних працівників К-ПНУ, з яких 78% – кандидати наук, 

доценти, доктори наук, професори (6% – доктори наук, 72% – кандидати наук, 

доценти). 

Упродовж 2021 р. практична підготовка здобувачів вищої освіти проводилась 

на базах практики (підприємствах, в установах та організаціях), підрозділах вишу, 

які відповідали вимогам програм практик, на основі укладених договорів. Базами 

практик здобувачів вищої освіти спеціальностей педагогічного спрямування були 

заклади вищої освіти України, заклади загальної середньої освіти та iншi 

навчальнi заклади (державні, приватні, гімназії, школи-інтернати, колегіуми), 

структурні підрозділи вишу, коледжі, заклади дошкільної освіти, заклади 

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

позашкільні виховні заклади, центри реабілітації, підприємства, еколого-

натуралістичні центри та ін., що мають необхідну навчально-методичну та 

матеріально-технічну базу й кваліфіковані педагогічні кадри. 

Базами практики здобувачів вищої освіти природничо-економічного 

факультету були наукові та науково-дослідні установи: Національний 

природний парк «Подільські Товтри», Хотинський національний природний 

парк, Національний природний парк «Мале Полісся», Управління соціального 

захисту населення Кам’янець-Подільської райдержадміністрації, Виконавчий 

комітет Кам’янець-Подільської міської ради, Фермерське господарство «Земля 

Родини», Фермерське господарство «Агролан 2020», АТ КБ «ПриватБанк», 
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ТзОВ «Гамма-Технік», ТзОВ «Товтри», Кам’янець-Подільське ПАТ «Гіпсовик», 

АТ «Подільський цемент», Кам’янець-Подільський державний історичний 

музей-заповідник, Турагенція ТзОВ «Кам’янець-Подільське бюро подорожей та 

екскурсій» , Турагенція «Солар-Тур», Турагенція «Пальма Турс», ТзОВ «Calypso 

Tour UA», Готельно-ресторанний комплекс «Gala-Hotel», Готельно-ресторанний 

комплекс «Classik ПП «УТР-Захід».  

Основними базами практик історичного факультету були: кафедра 

політології та філософії, Центр соціально-політичних досліджень Університету, 

міські осередки політичних партій у м. Кам’янці-Подільському, 

БО «Міжнародний благодійний фонд громадської дипломатії» (м. Київ); фізико-

математичного факультету: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Український кристал», ТзОВ «Друкарня «Рута», приватне підприємство 

«Європейська школа програмістів», ТзОВ «АЙ ТІ ПРОМОУШН», 

ТзОВ «ДП Укренергозбут», ТзОВ «Інтермагнетік», Приватне підприємство 

«Проєкт-Менас», ТзОВ «Логік-Ленд», Виконавчий комітет Кам’янець-

Подільської міської ради, Кам’янець-Подільський вузол зв’язку Хмельницької 

дирекції акціонерного товариства «УКРПОШТА», Дочірнє підприємство 

ТзОВ «Телерадіокомпанія «Імпульс ТБ», Публічне акціонерне товариство 

«Укртелеком» (Хмельницька філія), ТзОВ «Модуль – Україна»; факультету 

спеціальної освіти, психології і соціальної роботи: Кам’янець-Подільський 

міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей 

Виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області, 

Департамент соціального захисту населення Виконавчого комітету Кам’янець-

Подільської міської ради Хмельницької області, Кам’янець-Подільський міський 

центр зайнятості, Кам’янець-Подільський навчально-реабілітаційний центр, 

Солобковецький навчально-реабілітаційний центр Хмельницької обласної ради 

Ярмолинецького району Хмельницької області, комунальна установа 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Білогірської районної ради Хмельницької області, 

комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Клішковецької об’єднаної 

територіальної громади Дністровського району Чернівецької області, комунальна 

установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Тлумацької міської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області, навчально-реабілітаційні 

центри за місцем проживання здобувачів вищої освіти. 

Бази практик факультету іноземної філології: Кам’янець-Подільський 

державний історичний музей-заповідник «Кам’янець», Бюро перекладів «Центр» 

(м. Кам’янець-Подільський), ТзОВ «НВК «Віларус» (м. Ладижин), громадська 

організація «Хотинський центр Євроінтеграції». 

Бази практик факультету фізичної культури: Солобковецький навчально-

реабілітаційний центр Хмельницької обласної ради, Академія футболу «Мункач» 

Закарпатської області тощо. 

Студенти ІІІ-ІV курсів спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

освітнього ступеня «бакалавр» проходили виробничу педагогічну практику в 

закладах загальної середньої освіти м. Кам’янця-Подільського за укладеними 

комплексними договорами. Бази практики (підприємства, організації та 
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установи) забезпечували кваліфіковане керівництво практикою студентів, 

надавали студентам права користування бібліотеками, лабораторіями, технічною 

та іншою документацією, необхідною для виконання програм практик. Бази 

практик були визначені своєчасно, здобувачі вищої освіти направлені на 

практику лише згідно з укладеними договорами. Місця проходження практики 

визначені довгостроковими, однорічними договорами та короткостроковими, 

які укладалися лише на термін відповідної практики.  

Упродовж звітного періоду було укладено 2350 договорів із базами 

практик. Найбільша частка студентів проходила виробничу практику за 

короткостроковими договорами, укладеними між К-ПНУ та установами, 

підприємствами й організаціями різних форм власності. 

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» К-ПНУ формує нові напрями 

співробітництва з організаціями, установами, підприємствами-базами практик: 

стейкхолдери долучаються до розроблення та перегляду освітніх (освітньо-

професійних/освітньо-наукових) програм, обговорення змісту практичної 

підготовки за спеціальностями, розроблення наскрізних та робочих програм 

практик, організації практик, рецензування навчально-методичних посібників, 

беруть участь у спільних засіданнях із кафедрами вишу, семінарах, анкетуваннях 

із моніторингу освітніх програм, практичної підготовки.  

Вагомою формою залучення роботодавців до організації та реалізації 

освітнього процесу є співпраця з професіоналами-практиками, що можлива 

завдяки організації міськими та районними управліннями освіти науково-

методичних семінарів за участю викладачів кафедр та вчителів шкіл об’єднаних 

територіальних громад Хмельницької області. Така форма діалогу з 

роботодавцем дозволяє К-ПНУ та факультету вчасно реагувати на нові виклики 

в професійній діяльності сучасного вчителя, здійснюючи корективи 

теоретичного та практичного складника підготовки випускників освітньої 

програми Середня освіта (Історія).  

Упродовж звітного періоду ректорат, деканати та кафедри вивчали поради 

стейкхолдерів, керівників практик, керівників від баз практик із питання щодо 

змін до робочих програм практик, визначення пропозицій та зауважень щодо 

якості проведення практик здобувачів вищої освіти шляхом анкетування, яке 

організовував навчально-методичний центр забезпечення якості освіти вишу 

відповідно до Планів заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти в К-ПНУ на відповідний семестр навчального року. 

У звітному періоді систематично здійснювали заходи з моніторингу якості 

практичної підготовки: адміністративний контроль виконання навчального 

навантаження з керівництва практиками, перевірка стану навчально-

методичного забезпечення та підбиття підсумків практик, анкетування 

здобувачів за результатами практик. Особливу увагу звернено на обов’язковість 

обговорення результатів кожної практики на засіданнях кафедр із визначенням 

шляхів покращення якості відповідної практики.  

Відповідно до нормативних документів МОН України, стандартів вищої 

освіти України, Концепції розвитку педагогічної освіти, зауважень та пропозицій 
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галузевих експертних комісій НАЗЯВО в частині організації та проведення 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованих під час 

проходження акредитаційних експертиз освітніх (освітньо-

професійних/освітньо-наукових) програм вишу, пропозицій роботодавців-

стейкхолдерів, ухвал вченої ради та ректорату внесено відповідні зміни. 

Важливим чинником забезпечення якості навчально-методичного 

забезпечення практик є видання навчально-методичних праць із практики. 

Упродовж 2020-2021 н. р. на допомогу практикантам-здобувачам вищої освіти на 

факультетах К-ПНУ було видано 10 навчально-методичних, методичних 

посібників і рекомендацій, зокрема: на педагогічному факультеті – 5 

(Мєлєкєсцева Н.В., Гудима Н.В., Олинець Т.В., Московчук Л.М. Довгань О.С.); на 

факультеті спеціальної освіти, психології і соціальної роботи – 3 (Мельник Л.П., 

Раєвська Я.М., Мельник Ж.В., Данилюк О.І.); на природничо-економічному 

факультеті – 2 (Буторіна В.Б., Чаплінський В.Р., Казанішена Н.В.). 

Результати моніторингу підсумків навчальних і виробничих практик 

здобувачів вищої освіти денної та заочної форм здобуття вищої освіти 

підтверджують належний рівень її проходження, про що свідчать відгуки 

керівників від баз проходження практик. Адміністрація баз практик та керівники 

практик підтверджують достатню фахову, методичну, психолого-педагогічну 

підготовку здобувачів вищої освіти, якісне виконання обов’язків тощо. 

Загалом у К-ПНУ абсолютний показник успішності студентів денної та 

заочної форм здобуття освіти склав 98%, якісний – 90%.  

Пріоритетними завданнями практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

в К-ПНУ на 2022 р. є: 

– розширення співпраці кафедр К-ПНУ із потенційними стейкхолдерами 

шляхом їх залучення до формування змісту наскрізних і робочих програм 

практик, керівництва практиками, оцінювання загальних та фахових 

компетенцій випускників; 

– активізація роботи з налагодження зв’язків з іноземними установами, 

організаціями щодо укладання договорів про організацію та проведення практик 

здобувачів вищої освіти вишу за кордоном;  

– підвищення якості навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення практик здобувачів вищої освіти К-ПНУ з урахуванням переліку 

загальних і спеціальних (фахових) компетентностей освітніх (освітньо-

професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей вишу, суспільних 

запитів та сучасних потреб ринку праці; 

– продовження проведення онлайн-опитувань здобувачів вищої освіти та 

керівників практик через анкети для визначення рівня якості проведення практик 

та аналізу рівня задоволеності здобувачами вищої освіти її змістом та 

організацією з подальшим обговоренням та врахуванням побажань і пропозицій 

під час внесення змін до робочих програм практик тощо. 
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2.19. Дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства про 

охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, 

створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства. 

Упродовж звітного періоду ректор вживав заходів із метою створення 

безпечних умов освітнього процесу, створення на кожному робочому місці 

належних умов праці згідно із законодавством про охорону праці та 

Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом 

працівників університету на 2021-2023 роки, а саме: 

– з метою запобігання поширенню інфекції, спричиненої коронавірусом 

COVID-19, підтримання безпеки санітарного стану, забезпечення здоров’я і 

безпеки учасників освітнього процесу організовано дотримання 

протиепідемічних заходів в К-ПНУ: організовано освітній та робочий процеси в 

навчальних корпусах та гуртожитках згідно з постановами Кабінету Міністрів 

України, постановами та рекомендаціями головного державного санітарного 

лікаря України, листами та наказами МОН України; 

– організовано та проведено роботу з підготовки К-ПНУ до нового 2021-

2022 н. р. (Акт готовності закладу вищої освіти складено комісією та 

затверджено 30.08.2021 р.); 

–  на початку 2021-2022 н. р. було призначено відповідальних осіб за 

організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в К-ПНУ та 

визначено їх функціональні обов’язки, призначено наказом осіб, відповідальних 

за стан охорони праці в структурних підрозділах; 

–  вжито заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, 

устаткування, обладнання відповідно до чинних стандартів, правил, норм з охорони 

праці (перевірка захисного заземлення, систем газо-, водопостачання, 

вентиляційних систем на об’єктах К-ПНУ), на засіданні вченої ради вишу 

організовано звітування з питань підготовки вишу до опалювального сезону; 

–  організовано роботу щодо розроблення та перегляду інструкцій з охорони 

праці для працівників; інструкцій з безпеки під час проведення навчання для 

здобувачів вищої освіти відповідно до чинного законодавства (накази ректора 

від: 13.01.2021 р. № 06-ОД; 06.05.2021 р. № 58-ОД; 30.08.2021 р. № 109-ОД); 

–  організовано проведення медичних оглядів працівників, які підлягають 

періодичному медичному огляду (травень–червень 2021 р.); 

– забезпечено організацію, проведення  навчання і перевірку знань із 

питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників різних категорій 

університету відповідно до законодавства і Положення про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти (наказ ректора від 08.11.2021 р. № 164-ОД); 

– організовано і проведено технічне обслуговування вогнегасників на усіх 

об’єктах вишу;  

– направлено працівників на функціональне навчання (підвищення 

кваліфікації цільового призначення) у сфері цивільного захисту та навчання з 

охорони праці, які успішно його пройшли та отримали відповідні посвідчення; 

– організовано страхування членів добровільної пожежної дружини; 
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– здійснено поточний ремонт пожежної сигналізації в навчальних корпусах 

№ 2 і № 4; 

– здійснено інформаційно-роз’яснювальну роботу, проведено санітарно-

гігієнічні заходи та інструктажі щодо заходів запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 та організовано щеплення працівників К-ПНУ 

від COVID-19. 

 

2.20. Вжиття заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати 

заробітної плати та недопущення утворення заборгованості з неї; 

дотримання гарантій оплати праці, встановлених законодавством, 

створення системи стимулів та мотивації працівників та здобувачів освіти. 

Упродовж звітного періоду виплата заробітної плати в К-ПНУ проводилася 

сситематично двічі на місяць. Усім працівникам вишу своєчасно і в повному 

обсязі нарахована та виплачена заробітна плата в сумі 97463839,59 грн. Зокрема, 

науково-педагогічним працівникам нараховано та виплачено матеріальну 

допомогу на оздоровлення в сумі 3223080,55 грн; на виплату доплат за вчене 

звання та науковий ступінь нараховано та виплачено коштів на загальну суму 

8398510,66 грн; на виплату надбавок за виконання особливо важливих робіт, 

високі досягнення у праці, за складність та напруженість у роботі працівникам 

вишу нараховано та виплачено в сумі 298586,20 грн. 

У 2021 р. було премійовано працівників університету на загальну суму 

1417760,39 грн, зокрема: 

– згідно з пп. 3.1.1. Положення про додаткове преміювання науково-

педагогічних та інших працівників К-ПНУ за особливі досягнення у навчальній, 

методичній та науковій роботі здійснено преміювання 66 науково-педагогічних 

працівників за опубліковані статті в наукових виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз Scopus або Web of Science на суму 

87063,00 грн; 

– згідно з п. 2.4. Положення про преміювання працівників К-ПНУ (Додаток 

10 до Колективного договору між адміністрацію та профспілковим комітетом 

працівників К-ПНУ на 2021-2023 роки) здійснено преміювання 11 працівників 

на суму 117495,41 грн, а саме:  

– за захист докторської дисертації – 4 науково-педагогічні працівники на 

суму 45310,20 грн; 

– за захист кандидатської дисертації – 2 науково-педагогічних працівники 

на суму 13053,38 грн; 

– за підготовку кандидата наук (доктора філософії) – 5 науково-

педагогічних працівників на суму 59131,83 грн; 

– згідно з п. 2.6. Положення про преміювання працівників К-ПНУ (Додаток 10 

до Колективного договору між адміністрацію та профспілковим комітетом 

працівників К-ПНУна 2021-2023 роки) здійснено преміювання 10 науково-

педагогічних працівників як переможців Рейтингу науково-педагогічних 

працівників, кафедр і факультетів К-ПНУ за 2020-2021 н. р. на суму 104429,91 грн; 

–  згідно з п. 2.7. Положення про преміювання працівників університету 
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(Додаток 10 до Колективного договору між адміністрацію та профспілковим 

комітетом працівників К-ПНУ на 2021-2023 роки) здійснено преміювання 30 

працівників вишу за виконання особливо важкої роботи або за багаторічну 

сумлінну працю та з нагоди ювілею на суму 182888,52 грн. 

 

2.21. Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними 

особами. 

Упродовж звітного періоду ректор з метою утримання стійкого фінансово-

економічного становища вишу, ефективного управління його майном, збереження 

та покращення матеріально-технічної бази структурними підрозділами, 

адміністративно-господарської частини своєчасно проводив розрахунки з 

юридичними та фізичними особами на суму 21796415,53 грн, зокрема на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв – 13475484,25 грн. 

 

2.22. Цільове та ефективне використання коштів державного бюджету; 

своєчасне та в повному обсязі виконання закладом вищої освіти зобов’язань 

перед державним бюджетом, органами Пенсійного фонду України, 

державними соціальними фондами. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. 

№ 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), ректор 

контролював цільове та ефективне використання бюджетних коштів.  

Були забезпечені своєчасно та в повному обсязі нарахування та сплата ЄСВ 

на фонд оплати праці до органів Державної податкової служби, Пенсійного 

фонду України та до державних соціальних фондів. 
 

2.23. Виконання кошторису закладу вищої освіти, контроль стану 

розрахунків за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги. 

Ректор здійснював контроль виконання кошторису закладу вищої освіти за 

КПКВК 2201160 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення 

діяльності їх баз практики» із: 

– загального фонду на суму кошторисних призначень 101402904,00 грн (у 

т. ч. комунальні послуги та енергопостачання – 5206232,24 грн);  

– спеціального фонду – 47465016,07 грн (у т. ч. комунальні послуги та 

енергопостачання – 8269252,01 грн), КПКВК 2201190 (виплата академічних 

стипендій студентам(курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової 

перед вищої та вищої освіти) – 15515200,00 грн. 

 

2.24. Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання 

проявам корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією, у закладі вищої освіти; затвердження антикорупційної програми 

закладу вищої освіти відповідно до закону та дотримання вимог 

антикорупційного законодавства. 

На виконання вимог Національної антикорупційної стратегії на 2014-

2017 рр., Закону України «Про запобігання корупції», наказу Міністерства освіти 
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і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 р. за № 533, наказів ректора: 

«Про запобігання й протидію корупції» від 06.06.2011 р. № 143; від 19.01.2017 р. 

№ 4-ОД «Про запобігання корупції на 2018 р.»; від 13.01.2020 р. № 3-ОД «Про 

запобігання й протидії корупції на 2020 р.» ректор університету видав наказ «Про 

запобігання й протидію корупції» від 06.06.2011 р. № 143, наказом ректора від 

01.02.2021 р. № 21-ОД «Про запобігання корупції на 2021 р.» затверджено План 

заходів К-ПНУ із запобігання й протидії корупції та отримання неправомірної 

вигоди в 2021 р. 

Питання запобігання та протидії корупції обговорювалося на засіданнях 

вченої ради та вчених рад факультетів, у яких брали участь керівник юридичного 

сектора Мельник В.О. та провідний фахівець юридичного сектора Гріх Л.В.,  

працівники відділу боротьби з економічними злочинами Кам’янець-

Подільського міського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області та інші. 

У жовтні 2021 р. рішенням вченої ради (протокол №13) затверджено 

Антикорупційну програму К-ПНУ на 2021-2023 рр. 

(URL: https://kpnu.edu.ua/universytet/zapobihannia-koruptsii-v-kpnu/).  

У К-ПНУ юридичний сектор визначено уповноваженим підрозділом із 

питань запобігання та виявлення корупції, який розробив Положення про 

уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції К-ПНУ. 

Упродовж 2021 р. юридичний сектор систематично представляв в 

установленому законом порядку інтереси К-ПНУ в судах та інших  установах, 

організаціях під час розгляду правових питань і спорів про відшкодування збитків. 

Юридичний сектор здійснював роботу щодо зміцнення трудової дисципліни 

та забезпечення охорони праці; надавав правову допомогу працівникам вишу; 

забезпечував правове застосування норм трудового, житлового, пенсійного та 

іншого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів учасників 

освітнього процесу та інших працівників К-ПНУ. 

 

2.25. Достовірність, точність та повноту інформації, внесеної закладом 

вищої освіти до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

Упродовж 2021 р. К-ПНУ виконував роботу зі встановлення достовірності, 

точності та повноти інформації, внесеної закладом вищої освіти до Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), зокрема перевірку даних 

про зарахування здобувачів освіти за відповідними освітніми (освітньо-

професійними/освітньо-науковими) програмами спеціальностей вишу; 

оновлення та підтримку в актуальному стані відомостей про наукових, науково-

педагогічних працівників, оновлення та підтримку в актуальному стані 

відомостей про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності. 

Інформація в ЄДЕБО підтримувалася в актуальному стані. 

До ЄДЕБО К-ПНУ під’єднаний трьома типами підключення, а саме:  

– базове підключення «Користувач з сертифікатом (підключення через 

клієнт криптозахисту)»;  

– безпосередні користувачі ЄДЕБО під’єднані як «Користувач без 

сертифіката (підключення через шлюз/Proxy)», що дозволяє працювати з будь-

https://kpnu.edu.ua/universytet/zapobihannia-koruptsii-v-kpnu/
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якого комп’ютера університетської мережі; 

– наявність ліцензії «REST» з типом підключення «Користувач без 

сертифіката (підключення через шлюз REST)» дозволяє під’єднання систем К-

ПНУ, зокрема АСК «ВНЗ» для отримання даних з ЄДЕБО. 

З 01.09.2021 р. послуги університету щодо заміни користувача, підключення 

додаткового користувача надаються ЄДЕБО за новим типом підключення 

«Користувач (підключення через криптоканал)». К-ПНУ при плановій заміні 

користувачів також отримав і новий тип підключення. 

Інформація К-ПНУ вносилася в ЄДЕБО за потреби та підтримувалася в 

актуальному стані. Упродовж звітного періоду внесення інформації про К-ПНУ 

відбувалося як відповідальними працівниками К-ПНУ, так і працівниками МОН 

України, НАЗЯВО, ДП «Інфоресурс» та ін.  

Так, відповідно до чинних вимог відбувалося: 

– разове внесення інформації про К-ПНУ в модулях: «Основні дані», «Копії 

документів», «Структура», «Матеріально-технічна база (місця провадження)», 

«Освітні програми», «Посилання на вебресурси ЗВО», «Ліцензії за сферами 

освіти», «Сертифікати про акредитацію», «Відповідальні особи», «Користувачі» 

та внесення змін тільки в разі їх затвердження; 

– щорічне оновлення даних про К-ПНУ в модулях: звітність на основі 

«Форма 2-3 НК», «Ступені ризику (вища освіта)», щодо державного замовлення 

«Максимальні обсяги», «Обсяги», «Пропозиції щодо максимальних обсягів», 

«Дані про вступ та випуск», «Критерії участі в конкурсі та розподілу обсягів», 

щодо вступної кампанії «Правила прийому», «Приймальна та відбіркова 

комісії», «Конкурсні пропозиції», «Особи зі спеціальними умовами вступу», 

«Переможці олімпіад/конкурсів» ,«Заяви вступників», «Накази про 

зарахування», «Результати творчих конкурсів», «Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ОС 

Магістра)», «Реєстрація на ЄДКІ», «Замовлення документів про освіту (дипломи 

ОС бакалавра, магістра, ОНС доктора філософії, студентські квитки)», «Кадрове 

забезпечення ОП/спеціальності», «Кадрове забезпечення освітнього процесу» та 

внесення змін тільки в разі їх затвердження; 

– постійне оновлення даних про К-ПНУ в модулях: «Картки працівників», 

«Картки здобувачів (ОС Бакалавр, ОС Магістр, ОНС Доктор філософії)», 

«Фізичні особи (дані документів, зміна ПІБ)». 

Внесення та оновлення інформації здійснювалося відповідальними 

працівниками структурних підрозділів К-ПНУ згідно з їхніми посадовими 

обов’язками. Технічна підтримка ЄДЕБО в К-ПНУ здійснюється 

адміністратором ЄДЕБО та Центром інформаційних технологій вишу. 

Інформацію повною мірою та своєчасно внесено до ЄДЕБО, зокрема 

затверджено Правила прийому та зміни до них, конкурсні пропозиції для прийому 

у 2021 році, результати творчих конкурсів, здійснено реєстрацію випускників 

бакалавра для складання ЄВІ, своєчасно та коректно опрацьовано заяви 

вступників, сформовано списки рекомендованих, узгоджено та розподілено місця 

державного замовлення за освітніми програмами, видано накази на зарахування 

та підписано визначеними кваліфікованими електронними цифровими підписами 
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(відповідальної особи, керівника та печатки вишу), тому вчасно і повністю 

сформовано картки здобувачів освіти. Ректор забезпечував інформування 

громадськості про перебіг подання заяв на вступ до К-ПНУ за даними Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти на вебсайті приймальної комісії та 

сайті (www.info.edbo.gov.ua). Вступники мали змогу контролювати статус своєї 

заяви в особистому електронному кабінеті.  

У 2021 р. на виконання листа Державної служби якості освіти України від 

01.03.2021 р. № 01/01-23/363 та п. 1.11. «Система індикаторів та основні заходи 

системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ (згідно з ESG)» 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ 

(нова редакція) ректор К-ПНУ видав розпорядження від 19.03.2021 р. №29 «Про 

подання інформації щодо визначення ступенів ризику від провадження 

господарської діяльності університету», відповідно до якого навчально-

методичний центр забезпечення якості освіти організував роботу структурних 

підрозділів вишу з підготовки інформації про Ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності університету у сфері вищої освіти згідно з критеріями, 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 р. № 982, 

у відповідних модулях і розділах Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти (ЄДЕБО). До 30.04.2021 р., відбулося внесення інформації в ЄДЕБО для 

визначення Державною Службою якості України Ступеня ризику від 

провадження господарської діяльності вишу у сфері вищої освіти через 

заповнення модуля «Ступені ризики (вища освіта)» у розділах ІІІ та VІІ. 

З урахуванням нових змін і вимог державного підприємства «Інфоресурс» 

від 26.07.2021 р. з оновлення розділів ЄДЕБО (Реліз ЄДЕБО 12.30.1 : зміни та 

доповнення) ректор К-ПНУ видав накази від 02.11.2021 р. №141-ОД «Про 

внесення відомостей до ЄДЕБО, що підтверджують відповідність забезпечення 

освітнього процесу», від 26.11.2021 р. №143-ОД «Про внесення відомостей до 

ЄДЕБО, що підтверджують відповідність забезпечення освітнього процесу», 

згідно з якими робота була виконана вчасно. 

Упродовж червня та грудня 2021 р. відділ моніторингу якості підготовки 

фахівців та підвищення їх кваліфікації своєчасно та повністю перевірив 

персональну інформацію в ЄДЕБО і замовлення документів про вищу освіту. 

Кожен здобувач освіти здійснив перевірку персональної інформації, яка занесена 

до ЄДЕБО для підтвердження на замовлення дипломів. Достовірність даних було 

підтверджено особистим підписом здобувача освіти. У разі виявлення 

неточностей на підставі копій відповідних документів було внесено зміни до 

даних. Інформація в документах про вищу освіту достовірна. Відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 р. № 811 «Про документи 

про вищу освіту (наукові ступені)», Положення про порядок замовлення, друку, 

видачі й обліку документів про вищу освіту у К-ПНУ (нова редакція) 

(затверджено вченою радою 21.02.2021 р., протокол № 3; введено в дію наказом 

ректора від 16.03.2021 р. № 36-ОД) упродовж звітного періоду було здійснено 

замовлення і виготовлення дублікатів дипломів про вищу освіту для 25 

випускників вишу різних років, у тому числі: 15 дублікатів дипломів про вищу 

http://www.info.edbo.gov.ua/
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освіту спеціаліста, 4 дублікати дипломів про вищу освіту бакалавра, 5 дублікатів 

дипломів про вищу освіту магістра. 

 

2.26. Своєчасне та в повному обсязі виконання нормативно-правових 

актів уповноваженого органу управління, виданих відповідно до 

законодавства. 

Упродовж 2021 р. ректор забезпечував своєчасне виконання нормативно-

правових актів МОН України, НАЗЯВО. Забезпечував виконання вимог 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності щодо кадрових, 

технологічних та інших вимог задля започаткування і провадження освітньої 

діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають 

присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено 

додаткове регулювання тощо.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 р. № 11 

«Про документи про вищу освіту (наукові ступені)», з урахуванням наказів 

МОН України від 25.01.2021 р. №102 (зареєстровано у Міністерстві юстиції 

України 29.01.2021 р. №122/35744), «Про затвердження форм документів про 

вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки»; від 

10.02.2021 р. №164 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо опису 

документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, академічної 

довідки та Методичних рекомендацій щодо заповнення додатка до диплома 

європейського зразка» 25.02.2021 р. (протокол № 3), на засіданні вченої ради 

було затверджено «Положення про порядок замовлення, друку, видачі й обліку 

документів про вищу освіту у К-ПНУ (нова редакція)» та бланки для документів 

про вищу освіту нового зразка (введено в дію наказом ректора від 16.03.2021 р. 

№ 36-ОД). На засіданні вченої ради 29.04.2021 р. (протокол № 6) було 

затверджено «Положення про порядок замовлення, друку, видачі й обліку 

академічних довідок у К-ПНУ» (введено в дію наказом ректора від 29.04.2021 р. 

№ 55-ОД) та ін. 

На виконання наказу МОН України від 13.10.2021 р. № 1098 «Про 

затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році» 

ректор Копилов С.А. вжив заходів щодо забезпечення своєчасного розроблення 

Правил прийому до К-ПНУ у 2022 році, які було затверджено на засіданні вченої 

ради 28.12.2021 р. (протокол № 15) та вчасно оприлюднено на вебсайті К-ПНУ 

(URL: https://vstup.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/pravyla-pryjomu-

2022.pdf).  

Відповідно до ст. 44 Закону України «Про вищу освіту»; Умов прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році; Статуту К-ПНУ (нова редакція); 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187; із змінами, внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 365) та з 

урахуванням нових змін і вимог державного підприємства «Інфоресурс» від 

26.11.2021 р. з оновлення розділів ЄДЕБО (Реліз ЄДЕБО від 12.30.1: зміни та 

доповнення) ректор Копилов С.А. видав відповідні накази, зокрема від 

https://vstup.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/pravyla-pryjomu-2022.pdf
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02.11.2021 р. №141-ОД та від 26.11.2021 р. № 143-ОД «Про внесення відомостей 

до ЄДЕБО, що підтверджують відповідність забезпечення освітнього процесу». 

Станом на грудень 2021 р. навчально-методичний центр забезпечення якості 

освіти, декани факультетів, завідувачі кафедр та керівники інших структурних 

підрозділів забезпечили оновлення інформації в ЄДЕБО, а саме: карток 

працівників, кадрове забезпечення освітніх програм/спеціальності та кадрове 

забезпечення освітнього процесу відповідно до Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності. 

По завершенню 2020-2021 н. р. за результатами атестації здобувачів освіти 

К-ПНУ здійснив випуск 1649 випускників, з яких дипломи з відзнакою отримали 

227 (13,8%); 74 – рекомендовано для навчання на освітньо-науковому рівні 

«доктор філософії».  

Диплом бакалавра здобуло 952 випускники: 

– за денною формою здобуття освіти – 523 особи, з них з відзнакою – 64 

особи (12,2%); 

– за заочною формою здобуття освіти – 429 осіб, з них з відзнакою – 26 осіб  

(6,1%). 

Диплом магістра здобуло 697 випускників: 

– за денною формою здобуття освіти – 327 осіб, з них з відзнакою – 79 осіб 

(24,2%);  

– за заочною формою здобуття освіти – 370 осіб, з них з відзнакою – 58 осіб 

(15,7%) (див. табл. 22 і табл. 23.). 
Таблиця 22. 

Показники випуску здобувачів освітніх ступенів «бакалавр», «магістр»  

в 2020-2021 н. р. (денна форма здобуття вищої освіти) 

Факультет 

В
сь

о
го

 в
и

п
у

с
к
н

и
к
ів

 

ОС «бакалавр»  ОС «магістр»  

Кількість 

випускників 

Диплом з 

відзнакою 

Кількість 

випускників 

Диплом з 

відзнакою 

Рекомендація 

для навчання 

на освітньо-

науковому 

рівні «доктор 

філософії» 

р
аз

о
м

 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о

н
тр

ак
т 

р
аз

о
м

 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о

н
тр

ак
т 

Педагогічний 

факультет 
139 85 72 13 18 54 44 10 17 0 

Спеціальної 

освіти, 

психології і 

соціальної 

роботи 

100 54 32 22 8 46 34 12 9 5 

Фізичної 

культури 
136 84 51 33 5 52 30 22 5 1 

Іноземної 

філології 
102 68 47 21 4 34 33 1 2 7 

Фізико-

математичний  
94 65 56 9 5 29 20 9 3 0 

Історичний 52 36 24 12 5 16 14 2 9 5 

Природничо-

економічний 
152 88 62 26 12 64 44 20 24 32 

Української 

філології та 

журналістики 

75 43 32 11 7 32 25 7 10 0 
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Разом 850 523 376 147 64 327 244 83 79 50 

 

Найбільше дипломів із відзнакою отримали випускники денної форми 

здобуття освіти природничо-економічного, педагогічного факультетів та 

факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи й факультету 

української філології та журналістики; найменше – випускники факультету 

іноземної філології. Дипломи про вищу освіту видані вчасно. 
Таблиця 23. 

Показники випуску здобувачів освітніх ступенів «бакалавр», «магістр»  

в 2020-2021 н. р. (заочна форма здобуття вищої освіти) 

Факультет 

В
сь

о
го

 в
и

п
у

с
к
н

и
к
ів

 

ОС «бакалавр»  ОС «магістр»  

Кількість 

випускників 

Диплом з 

відзнакою 

Кількість 

випускників 

Диплом з 

відзнакою 

Рекомендація 

для навчання 

на освітньо-

науковому 

рівні «доктор 

філософії» 

р
аз

о
м

 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о

н
тр

ак
т 

р
аз

о
м

 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о

н
тр

ак
т 

Педагогічний 182 96 31 65 15 89 33 56 30 0 

Спеціальної 

освіти, 

психології і 

соціальної 

роботи 

312 173 6 167 7 139 9 130 10 1 

Фізичної 

культури 
109 79 4 75 1 30 4 26 2 0 

Іноземної 

філології 
62 14 1 13 0 48 8 40 3 0 

Історичний 30 13 4 9 1 17 1 16 3 3 

Природничо-

економічний 
85 44 10 34 1 38 4 34 10 20 

Української 

філології та 

журналістики 

19 10 4 6 1 9 0 9 0 0 

Разом 799 429 60 369 26 370 59 311 58 24 

 

Найбільше дипломів із відзнакою отримали випускники заочної форми 

здобуття освіти педагогічного факультету, факультету спеціальної освіти, 

психології і соціальної роботи та природничо-економічного факультету; 

найменше – випускники факультету української філології та журналістики, 

факультету іноземної філології та факультету фізичної культури. Дипломи про 

вищу освіту видані вчасно. 

Показники випуску здобувачів освітнього ступеня «магістр» у грудні 2021 р. 

денної і заочної форм здобуття освіти наведено в таблиці 24. 
Таблиця 24. 

Показники випуску здобувачів освітнього ступеня «магістр» у грудні 2021 р. 

денної і заочної форм здобуття освіти 
№ 

з/п 
Факультет Спеціальність 

Кількість 

студентів 

Диплом з 

відзнакою 

ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ 

1. 
Природничо-

економічний 

241 Готельно-ресторанна справа  3 1 

242 Туризм 3 1 

071 Облік і оподаткування 3 1 
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073 Менеджмент 6 2 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

3 2 

051 Економіка 3 1 

101 Екологія 11 4 

014 Середня освіта (Географія) 6 2 

014 Середня освіта (Географія) (п-х) 7 4 

091 Біологія 2 2 

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини) 

7 3 

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини) (п-х) 

3 0 

Разом 57 23 

2. 

Іноземної філології 

014 Середня освіта (Мова і література 

(німецька) 

4 0 

014 Середня освіта (Мова і література 

(англійська) 

17 3 

014 Середня освіта (Мова і література 

(англійська) (п-х) 

3 0 

Разом 24 3 

3. 

Історичний 

014 Середня освіта (історія) 11 4 

014 Середня освіта (історія) (п-х) 1 0 

032 Історія та археологія освітня програма 

Історія 

5 3 

052 Політологія 6 2 

Разом 23 9 

4. 

Спеціальної освіти, 

психології і 

соціальної роботи 

232 Соціальне забезпечення 5 2 

016 Спеціальна освіта ОПП Спеціальна освіта 

(Логопедія). «Спеціальна психологія» 

8 3 

016 Спеціальна освіта ОПП «Спеціальна 

освіта. Олігофренопедагогіка» Спеціальна 

освіта (Логопедія) 

6 2 

053 Психологія 12 5 

Разом 31 12 

5. 

Педагогічний 

013 Початкова освіта ОПП Початкова освіта 12 6 

012 Дошкільна освіта ОПП Дошкільна освіта 8 3 

012 Дошкільна освіта ОПП Дошкільна освіта 

(п-х) 

3 1 

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

ОПП Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) 

2 0 

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

ОПП Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) (п-х) 

1 0 

023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація ОПП Реставрація 

творів мистецтва 

3 3 

 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво) 

6 2 

073 Менеджмент 4 1 

Разом 39 16 

6. 

Української 

філології та 

журналістики 

014 Середня освіта (Українська мова і 

література) 

15 7 

014 Середня освіта (Українська мова і 

література) (п-х) 

1 1 

061 Журналістика 8 2 

035 Філологія (Українська мова та література) 3 3 

Разом 27 13 

7. Фізико-

математичний 

014 Середня освіта (Математика) 14 4 

014 Середня освіта (Математика) (п-х) 2 0 
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014 Середня освіта (Фізика) (п-х) 3 1 

014 Середня освіта (Фізика)  11 4 

122 Комп’ютерні науки 10 2 

011 Освітні, педагогічні науки 6 0 

Разом 46 11 

8. 

Фізичної культури 

227 Фізична терапія, ерготерапія 8 3 

017 Фізична культура і спорт 10 1 

014 Середня освіта (Фізична культура) (п-х) 3 0 

014 Середня освіта (Фізична культура) 23 0 

Разом 44 4 

Разом 291 91 

ЗАОЧНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ 

1. 

Природничо-

економічний 

073 Менеджмент ОПП Управління 

персоналом та економіка праці  

7 1 

071 Облік і оподаткування 2 2 

014 Середня освіта (Географія) 4 2 

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини) 

5 1 

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини) (п-х) 

5 2 

Разом 23 8 

2. 

Іноземної філології 

014 Середня освіта (Мова і література 

(англійська)  

13 0 

014 Середня освіта (Мова і література 

(англійська) 2018 

1 0 

014 Середня освіта (Мова і література 

(німецька)  

1 0 

014 Середня освіта (Мова і література 

(німецька) 2018 

1 0 

014 Середня освіта (Мова і література 

(англійська) (п-х) 

1 0 

014 Середня освіта (Мова і література 

(німецька) (п-х)  

5 0 

Разом 22 0 

3. 
Історичний 

014 Середня освіта (Історія) 6 1 

014 Середня освіта (Історія) (п-х) 4 1 

Разом 10 2 

4. 
Спеціальної освіти, 

психології і 

соціальної роботи 

016 Спеціальна освіта ОПП Спеціальна освіта. 

(Логопедія). «Спеціальна психологія» 

31 1 

016 Спеціальна освіта ОПП Спеціальна освіта. 

(Олігофренопедагогіка) 

21 1 

Разом 52 2 

5. 

Педагогічний 

013 Початкова освіта ОПП Початкова освіта 19 8 

013 Початкова освіта ОПП Початкова освіта  

(п-х) 

12 7 

012 Дошкільна освіта ОПП Дошкільна освіта 17 6 

012 Дошкільна освіта ОПП Дошкільна освіта 

(п-х) 

5 3 

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

ОПП Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) 

7 3 

073 Менеджмент ОПП  Управління 

навчальним закладом 

16 7 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво) 

6 1 

Разом 82 35 

6. 
Української 

філології та 

журналістики 

014 Середня освіта (Українська мова і 

література) 

7 0 

014 Середня освіта (Українська мова і 

література) (п-х) 

4 1 
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Разом 11 1 

7. 

Фізичної культури 

227 Фізична терапія, ерготерапія 5 0 

017 Фізична культура і спорт 7 0 

014Середня освіта (Фізична культура) (п-х) 1 0 

014 Середня освіта (Фізична культура) 5 0 

Разом 18 0 

Разом 218 48 

 

Упродовж звітного періоду з-поміж рекомендацій екзаменаційних комісій 

виокремимо: 

Історичний факультет: 

– оновити методичні рекомендації з написання та оформлення дипломних 

робіт (проєктів) студентами вишу; 

– активізувати роботу з формування електронної бази джерел і наукової 

літератури в репозитарії ЗВО; 

– активізувати роботу щодо залучення здобувачів вищої освіти до науково-

дослідної роботи; 

– продовжити роботу з оновлення тематики дипломних робіт (проєктів) і 

посилити відповідальність науково-педагогічних працівників за керівництво 

дипломними роботами (проєктами) студентів. 

Факультет української філології та журналістики: 

– створити базу оглядових лекцій із сучасної української літературної мови 

та методики її викладання на платформі MOODLE у розділі «Атестація»; 

– активізувати роботу з виконання дипломних робіт (проєктів) на 

замовлення медійних структур; 

– активізувати роботу із залучення до складу екзаменаційних комісій 

зовнішніх стейкхолдерів: роботодавців, провідних науковців, учителів 

української мови і літератури. 

Факультет іноземної філології: 
– оновити навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів 

освітніх (освітньо-професійних) програм; 

– звернути увагу здобувачів вищої освіти на належний рівень оформлення 

дипломних робіт (проєктів). 

Факультет фізичної культури: 

– ширше використовувати міжнародний досвід теоретичної та практичної 

підготовки фахівців у галузі фізичної культури і спорту. 

Педагогічний факультет: 
– активізувати роботу щодо залучення здобувачів вищої освіти до науково-

дослідної роботи, зокрема шляхом апробації результатів досліджень на звітних 

наукових конференціях. 

Природничо-економічний факультет: 
– продовжити роботу з оновлення тематики дипломних робіт (проєктів) з 

урахуванням пріоритетних напрямів наукових досліджень; 

– продовжити роботу щодо технологічного забезпечення освітнього 

процесу, зокрема оновлення комп’ютерних робочих місць, забезпечення 

навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням тощо. 



128 

 

2.27. Подання на затвердження уповноваженому органу управління 

річного кошторису закладу вищої освіти. 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. № 57 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. (зі змінами), 

своєчасно подано річний кошторис К-ПНУ на 2021 рік за загальним та 

спеціальним фондом бюджету, який було затверджено МОН України.  

 

2.28. Подання уповноваженому органу управління щороку до 01 

лютого, а також на його вимогу звіту про результати виконання умов 

контракту та дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства, 

стандартів вищої освіти. 

Щороку до 01 лютого ректор Копилов С.А. подає до МОН України «Звіт 

ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка за відповідний календарний рік про виконання умов контракту № ІІ-106 

від 11 червня 2020 р., який укладено між Міністерством освіти і науки України 

та Копиловим Сергієм Анатолійовичем». 

На виконання листа МОН України від 05.01.2022 р. № 1/154-22 ректор 

Копилов С.А. 19.01.2022 р. також надіслав до МОН України «Звіт ректора 

КОПИЛОВА Сергія Анатолійовича про виконання цільових показників 

діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка за 2021 рік і презентацію «Виступ ректора професора КОПИЛОВА 

Сергія Анатолійовича про виконання цільових показників діяльності Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2021 рік». 

 

2.29. Щорічне звітування перед вищим колегіальним органом 

громадського самоврядування закладу вищої освіти про результати своєї 

роботи. 

Ректор Копилов С.А. щорічно звітує перед конференцією трудового 

колективу К-ПНУ про результати виконання в календарному році умов 

контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р., який укладено між Міністерством 

освіти і науки та Копиловим Сергієм Анатолійовичем. 

Упродовж 2021 р. ректор двічі звітував на засіданнях конференції трудового 

колективу К-ПНУ: 

– 30.08.2021 р. – про підсумки роботи К-ПНУ в 2020-2021 н. р. та завдання 

щодо вдосконалення його діяльності в контексті реалізації Стратегії розвитку вишу 

на 2020-2030 роки; 

– 28.12.2021 р. – про виконання умов контракту та його цільових показників 

№ ІІ-106 від 11 червня 2020 р., який укладено з МОН України, за період із 01 

січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. 

Щорічне звітування керівників структурних підрозділів К-ПНУ 

передбачено на всіх ланках управління перед колективами структурних 

підрозділів, які вони очолюють. 
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2.30. Розвиток і модернізацію змісту, форм фізичного виховання 

студентів, студентського спорту та відповідної матеріально-технічної бази, 

підготовку та оприлюднення щорічного звіту про стан фізичного виховання 

і спорту у закладі вищої освіти. 

Упродовж звітного періоду в К-ПНУ на спортивно-масову роботу та спорт 

високих досягнень суттєво вплинула пандемія COVID-19. Ректорат, факультет 

фізичної культури та спортивний клуб вишу забезпечували реалізацію наказу 

МОН України від 15.02.2021 р. №193 «Про затвердження рекомендації щодо 

стратегічного розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської 

молоді на період до 2025 року».  

За звітний період у К-ПНУ було проведено спортивно-масові, фізкультурно-

оздоровчі заходи, у яких взяли участь понад 1000 студентів. Серед них: 

– спортивно-розважальне свято «Зимові забави»; 

– Олімпійський тиждень (викладачі факультету фізичної культури провели 

олімпійські уроки в освітянських закладах міста); 

– Всеукраїнські змагання з видів спорту (кубок України з легкоатлетичних 

метань); 

– Першість університету з видів спорту; 

– зустрічі з кращими спортсменами м. Кам’янця-Подільського. 

Одним із перспективних завдань К-ПНУ є подання заявки на проведення 

Кубка Європи з легкоатлетичних метань на спортивній базі нашого вишу. 

Студенти-спортсмени К-ПНУ брали участь у Всеукраїнських і міжнародних 

змаганнях. 

Статус «спортивного університету» К-ПНУ вкотре підтвердив своїм 

виступом на ХVІ літній Універсіаді України. У ІІ категорії виш посів І місце з 

4736,5 очками, а серед 111 закладів вищої освіти, що брали участь у змаганнях, 

К-ПНУ посів 4 місце. 

У звітному періоді 4 студенти вишу та 8 випускників взяли участь у ХХХІІ 

Літніх Олімпійських Іграх, які проходили в м. Токіо (Японія). Бронзовою 

призеркою цього спортивного форуму стала заслужений майстер спорту України 

Дарья Білодід (Ірина Кіндзерська виборола бронзу з дзюдо в команді 

Азербайджану). 

12 разів поспіль університетська волейбольна команда стала чемпіоном 

України серед студентів. 

Загалом в К-ПНУ навчається 6 заслужених майстрів спорту України, 13 

майстрів спорту України міжнародного класу, 115 майстрів спорту України, та 

працює 8 заслужених тренерів України.  

Здобутки студентів К-ПНУ на всеукраїнській та міжнародній спортивних 

аренах за 2021 р. наведено в таблиці 25. 
Таблиця 25. 

Здобутки студентів К-ПНУ на всеукраїнській та міжнародній 

спортивній арені за 2021 р. 
Ім’я, прізвище 

спортсмена 

 

Вид 

спорту 

Вид 

змагань 

Місце 

проведення 

Дата 

проведення 
Місце 

Дар’я Білодід Дзюдо Masters-2021 м. Доха 11 січня 3 
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 (Катар) 

Оксана Лівач 
Вільна 

боротьба 

Чемпіонат 

України 

НТБ 

Конча-Заспа 
29-31 січня 1 

Христина Демко 

 

Вільна 

боротьба 

Чемпіонат 

України 

НТБ 

Конча-Заспа 
29-31 січня 1 

Лілія Горішна 

 

Вільна 

боротьба 

Чемпіонат 

України 

НТБ 

Конча-Заспа 
29-31 січня 3 

Антон Лімонов 

 

Настільний 

теніс 

Чемпіонат 

України 
м. Чернігів 29 січня  1,3,3 

Соломія Братейко 

 

Настільний 

теніс 

Чемпіонат 

України 
м. Чернігів 

29 січня– 

02 лютого 
1,1,2 

Вероніка Гуд 

 

Настільний 

теніс 

Чемпіонат 

України 
м. Чернігів 

29 січня– 

02 лютого 
1,1,3 

Олена 

Налісніковська 

 

Настільний 

теніс 

Чемпіонат 

України 
м. Чернігів 

29 січня– 

02 лютого 
3,3 

Дмитро Яремчук 

 

Настільний 

теніс 

Чемпіонат 

України 
м. Чернігів 

29 січня– 

02 лютого 
2,3 

Вадим Грибан 

 

Настільний 

теніс 

Чемпіонат 

України 
м. Чернігів 

29 січня– 

02 лютого 
1 

Андрій Атаманюк 

 

Легка 

атлетика 

Чемпіонат 

України 
м. Суми 30-31 січня 1 

Олег Миронець 

 

Легка 

атлетика 

Чемпіонат 

України 
м. Суми 30-31 січня 1 

Марія Ященко 

 

Легка 

атлетика 

Чемпіонат 

України 
м. Суми 30-31 січня 3 

Богдан Чорномаз 

 

Легка 

атлетика 

Чемпіонат 

України 
м. Суми 30-31 січня 3 

Олександр 

Окіпнюк 

 

Фрістайл 
Кубок 

світу 

м. Дір-Веллі 

(США) 
15 лютого 6 

Владислав 

Кирилюк 

 

Самбо 
Чемпіонат 

України (молодь) 
м. Харків 16 лютого 1 

Владислав Холод 

 
Самбо 

Чемпіонат 

України (молодь) 
м. Харків 16 лютого 1 

Данило 

Дембовський 

 

Самбо 
Чемпіонат 

України (молодь) 
м. Харків 16 лютого 3 

Максим Лю 

 

Греко-римська 

боротьба 

Кубок 

України 
м. Черкаси 08-11 лютого 3 

Богдан Чорномаз 

 

Легка 

атлетика 

Чемпіонат 

України 
м. Київ 05 лютого 1 

Богдан Пироженко-

Чорномаз 

 

Легка 

атлетика 

Чемпіонат 

України 
м. Київ 05 лютого 2 

Марія Ященко 

 

Легка 

атлетика 

Чемпіонат 

України 
м. Суми 10-12 лютого 1 

Андрій Атаманюк 

 

Легка 

атлетика 

Чемпіонат 

України 
м. Суми 30-31 січня 2 

Анастасія Колотій 

 

Легка 

атлетика 

Чемпіонат 

України 
м. Суми 30-31 січня 3 

Наталя 

Пироженко-

Чорномаз 

 

Легка 

атлетика 

Чемпіонат 

України 
м. Суми 30-31 січня 2 

Олег Миронець 

 

Легка 

атлетика 

Чемпіонат 

України 
м. Суми 10-12 лютого 1 

Ярослав 

Махалушко 

 

Бокс 
Чемпіонат 

України 
м. Чернівці 08-13 лютого 2 
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Сабіна Новосад 

 
Бокс 

Чемпіонат 

України 
м. Чернівці 08-13 лютого 3 

Максим Драч 

 
Бокс 

Чемпіонат 

України 
м. Чернівці 08-13 лютого 3 

Богдан Чорномаз 

 

Легка 

атлетика 

Балканські 

Ігри 

м. Стамбул 

(Туреччина) 
20 лютого 3 

Дар’я Білодід 

 
Дзюдо 

Grand 

Slam 

м. Тель-Авів 

(Ізраїль) 
18-20 лютого 2 

Артем Лесюк 

 
Дзюдо 

Grand 

Slam 

м. Тель-Авів 

(Ізраїль) 
18-20 лютого 5 

Олег Миронець 

 

Легка 

атлетика 

Балканські 

Ігри 

м. Стамбул 

(Туреччина) 
20 лютого 1 

Оксана Лівач 

 

Вільна 

боротьба 

Міжнародний 

турнір 
м. Київ 27-28 лютого 1 

Христина Демко 

 

Вільна 

боротьба 

Міжнародний 

турнір 
м. Київ 27-28 лютого 2 

Ілля Набивач 

 

Спортивна 

акробатика 

Чемпіонат 

України 
м. Вінниця 

03-08. 

березня 
3,3,3 

Ярослав Набивач 

 

Спортивна 

акробатика 

Чемпіонат 

України 
м. Вінниця 03-08 березня 3,3,3 

Влада Нарольська 

 
Тхеквандо 

Чемпіонат 

України 
м. Харків 16-17 березня 3 

Любава Ільчик 

 
Тхеквандо 

Чемпіонат 

України 
м. Харків 16-17 березня 2 

Валерія Тимчук 

 
Тхеквандо 

Чемпіонат 

України 
м. Харків 16-17 березня 3 

Олег Маматов 

 
Тхеквандо 

Чемпіонат 

України 
м. Харків 16-17 березня 3 

Гагік Мартіросян 

 
Дзюдо 

Чемпіонат 

України серед 

кадетів 

м. Суми 19 березня 2 

Андрій Атаманюк 

 

Легка 

атлетика 

Командний 

Чемпіонат 

України 

 

м. Рівне 27 березня 1 

Дмитро Курдибаха 

 

Важка 

атлетика 

Чемпіонат 

України серед 

юніорів 

м. Чернігів 22-28 березня 1 

Катерина Муляр 

 
Пауерліфтинг 

Чемпіонат 

України серед 

юніорів 

м. Хмельницький 03-06 квітень 1 

Максим Лю 

 

Боротьба 

греко-римська 

Чемпіонат 

України серед 

юніорів 

м. Суми 01 квітня 1 

Анастасія Антонюк 

 
Пауерліфтинг 

Чемпіонат 

України 
м. Хмельницький 06-09 квітня 1 

Анастасія Лисенко 
Важка 

атлетика 

Чемпіонат 

Європи 
м. Москва 03-10 квітня 2,2,2 

Білодід 

Дар’я 
Дзюдо 

Чемпіонат 

Європи 

м. Лісабон 

(Португалія) 
11 січня 2 

Любомир Репушко 

 

Українська 

боротьба 

 

Чемпіонат 

України серед 

юніорів 

 

м. Львів 

 

17-18 квітня 3 

Ростислав Биков 

 

Українська 

боротьба 

 

Чемпіонат 

України серед 

юніорів 

 

м. Львів 

 

17-18 квітня 2 

Любомир Репушко 

 

Українська 

боротьба 

Чемпіонат 

України 

 

м. Львів 
17-18 квітня 3 

Ростислав Биков 

 

Українська 

боротьба 

Чемпіонат 

України 

 

м. Львів 
17-18 квітня 3 

Олена Семаш Українська Чемпіонат  17-18 квітня 2 
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 боротьба України м. Львів 

Максим Панчук 

 

Українська 

боротьба 

Чемпіонат 

України 

 

м. Львів 
17-18 квітня 2 

Ганна Колосова 

 

Українська 

боротьба 

Чемпіонат 

України 

 

м. Львів 
17-18 квітня 3 

Денис Салабай 

 
Бокс 

Чемпіонат світу 

серед молоді 

м. Кельце 

(Польща) 
12-19 квітня 3 

Едуард Штефанеса 

 
Дзюдо 

ХVІ Літня 

Універсіада 
м. Суми 23-25 квітень 1 

Семков Станіслав  

 
Дзюдо 

ХVІ Літня 

Універсіада 
м. Суми 23-25 квітня 1 

Вадим Леонтьєв 

 
Дзюдо 

ХVІ Літня 

Універсіада 
м. Суми 23-25 квітня 1 

Ірина Хрящевська 

 
Дзюдо 

ХVІ Літня 

Універсіада 
м. Суми 23-25 квітня 3 

Вікторія Рудич 

 
Дзюдо 

ХVІ Літня 

Універсіада 
м. Суми 23-25 квітня 3 

Гагік Мартіросян 

 
Дзюдо 

ХVІ Літня 

Універсіада 
м. Суми 23-25 квітня 3 

Артем Рось 

 
Дзюдо 

ХVІ Літня 

Універсіада 
м. Суми 23-25 квітня 3 

Фарід Мамєдов 

 
Дзюдо 

ХVІ Літня 

Універсіада 
м. Суми 23-25 квітня 3 

Євген Веркуш 

 
Дзюдо 

ХVІ Літня 

Універсіада 
м. Суми 23-25 квітня 3 

Тетяна Шлопко  Пауерліфтинг 
Чемпіонат 

України 
м. Маріуполь 23-27 квітня 1,2,2,2 

Анастасія Антонюк 

 
Пауерліфтинг 

Чемпіонат 

України 
м. Маріуполь 23-27 квітня 2,2,3,2 

Дарина Нагуляк 

 
Велоспорт 

Чемпіонат 

України серед 

юніорок 

 

м. Львів 
21-23 квітня 3 

Олег Мазурик 

 

Стрибки на 

акробатичній 

доріжці 

Чемпіонат 

України 
м. Вінниця 05-09 квітня 1,2,3 

Дарина Козрська 

 

Стрибки на 

акробатичній 

доріжці 

Чемпіонат 

України 
м. Вінниця 05-09 квітня 2,3 

Олександр 

Каракуця 

 

Стрибки на 

акробатичній 

доріжці 

Чемпіонат 

України 
м. Вінниця 05-09 квітня 2 

Денис Сагалюк 

 

Вільна 

боротьба 

Чемпіонат 

України серед 

юніорів 

м. Бахмут 26-29 квітня 1 

Тимур Гудима 

 

Вільна 

боротьба 

Чемпіонат 

України серед 

юніорів 

м. Бахмут 26-29 квітня 2 

Костянтин 

Райтаровський  

Легка 

атлетика 
Кубок України 

м. Кам’янець-

Подільський 
24-25 квітня 3 

Дарья Лісова 

 

Легка 

атлетика 
Кубок України 

м. Кам’янець-

Подільський 
24-25 квітня 3 

Атаманюк 

Андрій 

Легка 

атлетика 

Чемпіонат 

України серед 

клубів 

м. Черкаси 24 квітня 1 

Гілевич 

Кристина 

Кульова 

стрільба 

Всеукраїнські 

змагання 
м. Чернігів 17-21 квітня 1 

Петрук 

Андрій 
Тхеквондо 

Чемпіонат 

України серед 

молоді 

м. Харків 19 квітня 3 

Тимчук Тхеквондо Чемпіонат м. Харків 19 квітня 3 
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Валерія України серед 

молоді 

Чоловіча збірна 

КПНУ 
Волейбол 

Вища студентська 

ліга 
м. Рівне травень 1 

Пархомюк 

Вікторія 
Маунтенбайк 

Чемпіонат 

України 

 

м. Харків 06-08 травня  3,3 

Маматов 

Олег 
Тхеквондо 

ХVІ Літня 

Універсіада 

м. Івано-

Франківськ 
16 травня 1 

Тимчук 

Валерія 
Тхеквондо 

ХVІ Літня 

Універсіада 

м. Івано-

Франківськ 
16 травня 2 

Нарольська 

Влада 
Тхеквондо 

ХVІ Літня 

Універсіада 

м. Івано-

Франківськ 
16 травня 2 

Ільчик 

Любава 
Тхеквондо 

ХVІ 

Літня Універсіада 

м. Івано-

Франківськ 
16 травня 2 

Петрук 

Андрій 
Ттхеквондо 

ХVІ 

Літня Універсіада 

м. Івано-

Франківськ 
16 травня 3 

Муляр 

Катерина 
Пауерліфтинг 

Чемпіонат 

України серед 

молоді 

м. Коломия 13-19 травня 1,1,1,1 

Чорномаз 

Богдан 

Легка 

атлетика 

Командний 

Чемпіонат 

України 

м. Луцьк 17-18 травня 2,3 

Демко 

Христина-Зоряна 

Вільна 

боротьба 

Чемпіонат Європи 

U23 
Македонія 17 травня 1 

Сагалюк 

Денис 

Вільна 

боротьба 

Чемпіонат Європи 

U23 
Македонія 17 травня 3 

Фтемов 

Владислав 
Пауерліфтинг 

Чемпіонат 

України серед 

студентів 

м. Коломия 19-25 травня 1 

Атаманюк 

Андрій 
Легка атлетика 

Командний 

чемпіонат 

України 

м. Львів 18-20 травня 1,1 

Лімонов 

Антон 

Настільний 

теніс 

ХVІ Літня 

Універсіада 
м. Чернівці 23-28 травня 2,1,2,1 

Лушніков 

Володимир 

Настільний 

теніс 

ХVІ Літня 

Універсіада 
м. Чернівці 23-28 травня 2,2 

Налісніковська 

Олена 

Настільний 

теніс 

ХVІ Літня 

Універсіада 
м. Чернівці 23-28 травня 1,1 

Гуд 

Вероніка 

Настільний 

теніс 

ХVІ Літня 

Універсіада 

 

м. Чернівці 23-28 травня 3,1,1 

Атаманюк 

Андрій 

Легка 

атлетика 

ХVІ Літня 

Універсіада 

м. Івано-

Франківськ 
28-30 травня 2,3 

Чорномаз 

Богдан 

Легка 

атлетика 

ХVІ Літня 

Універсіада 

м. Івано-

Франківськ 

 

28-30 травня 1 

Миронець 

Олег 

Легка 

атлетика 

ХVІ Літня 

Універсіада 

м. Івано-

Франківськ 
28-30 травня 1,3 

Чорномаз-

Пироженко 

Наталья 

Легка 

атлетика 

ХVІ Літня 

Універсіада 

м. Івано-

Франківськ 
28-30 травня 1 

Ященко 

Марія 

Легка 

атлетика 

ХVІ Літня 

Універсіада 

м. Івано-

Франківськ 
28-30 травня 1 

Жіноча збірна 

КПНУ 
Футбол 

ХVІ Літня 

Універсіада 
м. Харків 

31 травня– 04 

червня 
2 

Кириленко 

Богдан 

Кульова 

стрільба 

ХVІ Літня 

Універсіада 
м. Львів 03-06 червня 3 

Городниця 

Максим 

Кульова 

стрільба 

Чемпіонат 

Європи 

м. Осієк 

(Хорватія) 

20 травня–05 

червня 
2 

Чоловіча збірна Волейбол ХVІ Літня м. Чернігів 31 травня– 04 2 
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КПНУ Універсіада червня 

Лівач Оксана 
Боротьба 

вільна 

Poland 

Open-2021 

м. Варшава 

(Польща) 
08-13 червня 2 

Лавренчук 

Анастасія 

Боротьба 

вільна 

Poland 

Open-2021 

м. Варшава 

(Польща) 
08-13 червня 2 

Навергані 

Сандро 

Боротьба 

кураш 

Чемпіонат 

України серед 

юніорів 

м. Хмельницький 10-13 червня 2 

Семаш 

Олена 

Боротьба 

кураш 

Чемпіонат 

України серед 

юніорів 

м. Хмельницький 10-13 червня 2 

Панчук 

Максим 

Боротьба 

кураш 

Чемпіонат 

України серед 

юніорів 

м. Хмельницький 10-13 червня 3 

Ретушко 

Любомир 

Боротьба 

кураш 

Чемпіонат 

України серед 

юніорів 

м. Хмельницький 10-13 червня 3 

Боровіков 

Андрій 

Боротьба 

кураш 

Чемпіонат 

України 
м. Хмельницький 10-13 червня 1 

Навергані 

Сандро 

Боротьба 

кураш 

Чемпіонат 

України 
м. Хмельницький 10-13 червня 1 

Колосова 

Олена 

Боротьба 

кураш 

Чемпіонат 

України 
м. Хмельницький 10-13 червня 2 

Биков 

Ростислав 

Боротьба 

кураш 

Чемпіонат 

України 
м. Хмельницький 10-13 червня 3 

Сокальська 

Ірина 

Важка 

атлетика 

ХVІ Літня 

Універсіада 
м. Хмельницький 07-12 червня 2 

Гладиш 

Олександр 

Важка 

атлетика 

ХVІ Літня 

Універсіада 
м. Хмельницький 07-12 червня 3 

Ященко 

Марія 
Легка атлетика 

Чемпіонат 

України 
м. Бахмут 01-04 червня 1 

Жіноча збірна  

К-ПНУ 
Волейбол 

ХVІ Літня 

Універсіада 
м. Луцьк 15-21 червня  2 

Олег 

Плотницький 
Волейбол 

GOOLDEN 

LIGA2021 

м. Кортрейк 

(Бельгія) 
18-20 червня 2 

Дмитро 

Вієцький 
Волейбол 

GOOLDEN 

LIGA2021 

м. Кортрейк 

(Бельгія) 
18-20 червня 2 

Тарас 

Полуян 
Волейбол 

GOOLDEN 

LIGA2021 

м. Кортрейк 

(Бельгія) 
18-20 червня 2 

Дарина 

Нагуляк 
Велоспорт 

Чемпіонат 

України 
м. Львів 14-20 червня 1,2 

Вікторія 

Ярошенко 
Велоспорт 

Чемпіонат 

України 
м. Львів 14-20 червня 1 

Андрій 

Атаманюк 

Легка 

атлетика 

Чемпіонат 

України 
м. Луцьк 20-22 червня 1 

Вікторія 

Ярошенко 
Велоспорт 

Чемпіонат 

України 
м. Вінниця 15-18 липня 1 

Дарина 

Нагуляк 
Велоспорт 

Чемпіонат 

України 
м. Вінниця 15-18 липня 2,3 

Вікторія 

Пархомюк 
Велоспорт 

Чемпіонат 

України 
м. Вінниця 15-18 липня 3 

Дар’я 

Білодід 
Дзюдо 

ХХХІІ літні 

Олімпійські Ігри 

м. Токіо 

(Японія) 
24 липня 3 

Анастасія 

Антонюк 
Пауерліфтинг 

Чемпіонат Європи 

(юніори) 

м. Пльзень 

(Чехія) 
05 серпня 2 

Тетяна 

Шлопко 
Пауерліфтинг Чемпіонат Європи 

м. Пльзень 

(Чехія) 
07 серпня 1 

Павло 

Крепостняк 

Кульова 

стрільба 

Чемпіонат 

України 
м. Львів 08-11 серпня 2 
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Крістіна 

Гілевич 

Кульова 

стрільба 

Чемпіонат 

України 
м. Львів 08-11 серпня 2 

Уляна 

Мустафаєва 

Кульова 

стрільба 

Чемпіонат 

України 
м. Львів 08-11 серпня 3 

Богдан 

Кириленко 

Кульова 

стрільба 

Чемпіонат 

України 
м. Львів 08-11 серпня 3 

Антон 

Марчук 
Джиу-джитсу 

Чемпіонат 

світу 
м. Київ 19-22 серпня 2 

Данило 

Стасюк 

Боротьба 

вільна 

Чемпіонат 

України 
м. Житомир 07-09 вересня 1 

Ілля 

Набивач 

Спортивна 

акробатика 
Кубок України м. Вінниця 04-07 вересня 2,2,3 

Ярослав 

Набивач 

Спортивна 

акробатика 
Кубок України м. Вінниця 04-07 вересня 2,2,3 

Микола 

Земляний 

Спортивна 

акробатика 
Кубок України м. Вінниця 04-07 вересня 1,1,1 

Денис 

Сагалюк 

Боротьба 

вільна 

Чемпіонат 

України 
м. Житомир 07-09 вересня І 

Ольга 

Кальницька 
Дзюдо 

Чемпіонат 

України 
м. Дніпро 15-16 вересня І 

Ія 

Кучава 
Дзюдо 

Чемпіонат 

України 
м. Дніпро 15-16 вересня 3 

Катерина 

Семенченко 
Дзюдо 

Чемпіонат 

України 
м. Дніпро 15-16 вересня 3 

Валерія 

Тимчук 
Тхеквондо Кубок України м. Одеса 01-03 жовтня 1 

Любава 

Ільчик 
Тхеквондо Кубок України м. Одеса 01-03 жовтня 1 

Олег 

Маматов 
Тхеквондо Кубок України м. Одеса 01-03 жовтня 1 

Андрій 

Петрук 
Тхеквондо Кубок України м. Одеса 01-03 жовтня 3 

Влада 

Нарольська 
Тхеквондо Кубок України м. Одеса 01-03 жовтня 3 

Важа 

Даіаурі 

Боротьба на 

поясах 
Чемпіонат світу м. Львів 07-10 жовтня 1 

Антон 

Марчук 

Бойове 

самбо 

Чемпіонат 

Європи 
смт Затока 08-10 жовтня 1 

Ольга 

Кальницька 
Дзюдо 

Чемпіонат 

України 
м. Запоріжжя 12-13 жовтня 1 

Юлія 

Курченко 
Дзюдо 

Чемпіонат 

України 
м. Запоріжжя 12-13 жовтня 1 

Ія 

Кучава 
Дзюдо 

Чемпіонат 

України 
м. Запоріжжя 12-13 жовтня 1 

Катерина 

Семенченко 
Дзюдо 

Чемпіонат 

України 
м. Запоріжжя 12-13 жовтня 2 

Назар 

Акішев 

Боротьба 

самбо 

Чемпіонат 

світу 

м. Салоніки 

(Греція) 
15-17 жовтня 3 

Денис 

Сокол 

Важка 

атлетика 

Чемпіонат 

України ДЮСШ 
с. Поляна 18-23 жовтня 1 

Євген 

Присяжний 

Важка 

атлетика 

Чемпіонат 

України ДЮСШ 
с. Поляна 18-23 жовтня 2 

Ірина 

Сокальська 

Важка 

атлетика 

Чемпіонат 

України ДЮСШ 
с. Поляна 18-23 жовтня 3 
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Андрій 

Атаманюк 

Легка 

атлетика 

Чемпіонат 

України серед 

мооді 

м. Ужгород 29-30 жовтня 1 

Вікторія 

Пархомюк 

Велосипедний 

спорт 

Чемпіонат 

України 
м. Харків 28-31 жовтня 2 

Влада 

Нарольська 
Тхеквондо 

Чемпіонат 

України ДЮСШ 
м. Київ 28-31 жовтня 1 

Любава 

Ільчик 
Тхеквондо 

Чемпіонат 

України ДЮСШ 
м. Київ 28-31 жовтня 1 

Андрій 

Петрук 
Тхеквондо 

Чемпіонат 

України ДЮСШ 
м. Київ 28-31 жовтня 2 

Валерія 

Тимчук 
тхеквондо 

Чемпіонат 

України ДЮСШ 
м. Київ 28-31 жовтня 2 

Олег 

Маматов 
тхеквондо 

Чемпіонат 

України ДЮСШ 
м. Київ 28-31 жовтня 3 

Анастасія 

Лавренчук 

Боротьба 

вільна 

Чемпіонат світу U 

23 

м. Бєлград 

(Сербія) 

03-08 

листопад 
1 

Данило 

Стасюк 

Боротьба 

вільна 

Чемпіонат світу U 

23 

м. Бєлград 

(Сербія) 

03-08 

листопад 
3 

Тетяна 

Шлопко 
Пауерліфтинг 

Чемпіонат 

світу 

м. Ставангер 

(Норвегія) 

07-14 

листопад 
3,3,3 

Назар 

Третяк 

Настільний 

теніс 

Чемпіонат 

України серед 

молоді 

м. Чернігів 
11-15 

листопад 
3,1,2,1 

Вероніка 

Гуд 

Настільний 

теніс 

Чемпіонат 

України серед 

молоді 

м. Чернігів 
11-15 

листопад 
2,1,1,2 

Іолана 

Євтодій 

Настільний 

теніс 

Чемпіонат 

України серед 

молоді 

м. Чернігів 
11-15 

листопад 
2,1,2 

Вадим 

Грибан 

Настільний 

теніс 

Чемпіонат 

України серед 

молоді 

м. Чернігів 
11-15 

листопад 
2 

Катерина 

Муляр 
Пауерліфтинг Кубок України м. Коломия 

21-24 

листопад 
1 

 

2.31. Створення умов для здійснення контролю за діяльністю закладу 

вищої освіти, а також умов для діяльності органів громадського 

самоврядування закладу вищої освіти. 

Упродовж звітного періоду ректор Копилов С.А. активно співпрацював із 

наглядовою радою (голова ‒ академік, директор Інституту історії України 

НАН України Смолій В.А.,); профспілковим комітетом працівників, який очолює 

доктор філологічних наук, доцент Коваленко Б.О.; профкомом студентів, аспірантів 

та докторантів К-ПНУ, який очолює Штефанко Ю.В., та студентським сенатом. 

Співпраця ректора з органами студентського самоврядування була спрямована на 

сприяння та створення умов для їх діяльності. 

Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського 

самоврядування вишу. З-поміж заходів, організованих студентським сенатом вишу, 

студентськими радами факультетів, виокремимо організацію та проведення виборів 
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до органів студентського самоврядування К-ПНУ (28.09.2021 р.). Спікером 

студентського сенату було обрано Яворську О. І., студентку 3 курсу педагогічного 

факультету ступеня вищої освіти «бакалавр», яку внесено до складу конференції 

трудового колективу К-ПНУ, вченої ради та ректорату. 

Також до складу конференції трудового колективу К-ПНУ, вченої ради, 

ректорату і вчених рад факультетів внесено здобувачів вищої освіти як керівників 

органів студентського самоврядування К-ПНУ. 

 

2.32. Запобігання порушенням академічної доброчесності учасниками 

освітнього процесу та притягнення їх до академічної відповідальності, 

розроблення, впровадження та застосування порядку виявлення та 

встановлення фактів порушення академічної доброчесності в закладі вищої 

освіти. 

Упродовж звітного періоду ректор звертав увагу на системну роботу в К-ПНУ 

з підтримки принципів академічної доброчесності, формуванню і розвитку 

академічної культури здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 

працівників. На виконання норм законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

з метою вдосконалення якості освітнього процесу в К-ПНУ, а також з огляду на 

досвід провідних вітчизняних і зарубіжних закладів вищої освіти та рекомендацій 

щодо впровадження кодексів честі в українських закладах вищої освіти в К-ПНУ, 

було затверджено такі нормативні документи:  

– Кодекс академічної доброчесності К-ПНУ (нова редакція) (затверджено 

вченою радою 29.04.2021 р., протокол №6); 

– Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, 

науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в 

К-ПНУ (затверджено вченою радою 08.06.2021 р., протокол №7); 

– Методичні рекомендації з перевірки курсових, 

дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій, авторефератів 

дисертацій здобувачів вищої освіти К-ПНУ на академічний плагіат (затверджено 

вченою радою 28.10.2021 р., протокол №13)  

Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої світи 

та науково-педагогічних працівників відповідно до Плану заходів із 

популяризації академічної доброчесності на ІІ семестр 2020-2021 н. р. 

(затверджено наказом ректора від 12.04.2021 р. №48-ОД) та Плану заходів із 

популяризації академічної доброчесності на І семестр 2020-2021 н. р. 

(затверджено наказом ректора від 17.09.2021 р. №124-ОД) було проведено низку 

заходів (семінарів, бесід, обговорень, тренінгів, круглих столів та ін.) в онлайн 

та офлайн форматах, інформація про які систематично висвітлювалась на 

офіційному вебсайті університету в рубриці «Академічна доброчесність», та на 

вебсторінках університету в соціальних мережах «Facebook», «Instagram». 

Упродовж звітного періоду загальний моніторинг і контроль за 

дотриманням учасниками освітнього процесу принципів академічної 

доброчесності в К-ПНУ здійснювала Комісія з питань академічної 

доброчесності К-ПНУ (голова комісії –Мазур Н. А., доктор економічних наук, 
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професор), персональний склад якої було затверджено вченою радою 

28.10.2021 р. (протокол №13).  

Із січня 2021 р. комісія провела 11 засідань, на яких обговорювали питання 

оновлення нормативно-правових документів із питань академічної 

доброчесності, пропозиції щодо нових форм популяризації академічної 

доброчесності, розглядали звернення здобувачів вищої освіти та науково-

педагогічних працівників щодо встановлення фактів академічного плагіату в 

курсових / дипломних (кваліфікаційних) роботах (проєктах) і вирішення 

конфліктних ситуацій. За результатами засідань комісія ухвалювала відповідні 

рішення, які були подані на розгляд ректорові К-ПНУ. 

Відповідно до Положення про дотримання академічної доброчесності 

педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та 

здобувачами вищої освіти в К-ПНУ на належному рівні здійснювалась перевірка 

курсових, дипломних (кваліфікаційних) робіт (проєктів) за допомогою 

програмно-технічного засобу на базі онлайн-сервісу «Unicheck». Репозитарій 

курсових, дипломних (кваліфікаційних) робіт (проєктів) здобувачів вищої освіти 

сформований в електронному архіві вишу (роботи розміщені у фондах 

«Кваліфікаційні роботи студентів» (підфонди факультетів з колекціями 

«Дипломні роботи (проєкти) освітнього ступеня «бакалавр», «Дипломні роботи 

(проєкти) освітнього ступеня «магістр»), «Матеріали дисертаційних досліджень» 

(колекції «Автореферати», «Дисертації»). 

Популяризацію академічної доброчесності науково-педагогічні працівники 

факультетів здійснюють також шляхом викладання відповідних навчальних 

дисциплін для здобувачів вищої освіти («Вступ до спеціальності», «Основи 

наукових досліджень», «Методика наукових досліджень», «Організація наукової 

діяльності»), основними завданнями яких є вивчення вимог коректного 

використання інформації з джерел та правил їх опису, оформлення цитувань, 

основних навичок академічного письма. Крім того, до Каталогу навчальних 

дисциплін вільного вибору здобувачів І курсу другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка на 2021-2022 навчальний рік (затверджено вченою радою 08.06.2021 р. 

протокол №7), запропоновано навчальну дисципліну «Академічна 

доброчесність».  

У період із 04.01. по 15.01.2021 р.; із 23.06. по 30.06.2021 р.; із 13.12. по 

17.12.2021 р.) відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в К-ПНУ на І та ІІ семестри 2020-2021 н. р., 

навчальний відділ спільно з комісією з питань академічної доброчесності К-ПНУ 

проводив опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 

працівників щодо дотримання академічної доброчесності університеті шляхом 

анкетування: «Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти 

(ОС «бакалавр»/ «магістр») в К-ПНУ», «Дотримання академічної доброчесності 

здобувачами вищої освіти (ОНС «доктор філософії»/ «доктор наук») в К-ПНУ», 

«Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками в 

К-ПНУ». Загалом участь в усіх опитуваннях взяло 2350 осіб. Результати 
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опитувань (http://integrity.kpnu.edu.ua/opytuvannia/) заслухали на засіданнях 

вченої ради (протокол №2 від 28.01.2021 р.), комісії з питань академічної 

доброчесності (протокол №7 від 27.01.2021 р., протокол №10 від 22.12.2021 р.), 

кафедр і вчених рад факультетів, та враховані під час розроблення навчально-

методичного забезпечення для вдосконалення освітнього процесу. 

Інформацію про проведені заходи з питань академічної доброчесності, 

рекомендації МОН України та інші актуальні новини академічної доброчесності 

висвітлено на сторінках газети «Студентський меридіан», вебсайті вишу та на 

сторінках К-ПНУ в соціальних мережах. 
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