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Хмельницький національний університет
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11
6 червня 1962 р. ректором Українського поліграф. Ін-ту 

ім. І. Федорова (м.Львів) Шпіцою В. Г. підписано нак. №134 
про створ. комісії з орган. у м. Хмельн.  загально-техн. фак-ту, 
а 17.09.1962 р. відбулось його урочисте відкриття. Першим 
дек. став ст. викл. ін-ту Ганжуров С. М. 

З 1966 р. фак-т став філіалом Укр. поліграф. ін-ту ім. Фе-
дорова, а з 29.09.1967 р. – самостійним ВНЗ і отримав на-
зву Хмельницький технолог. ін-ут побут. обслуг. (ХТІПО). Його 
першим рект. затв. Ганжурова С. М. На той час ін-тів такого 
профілю у СРСР було лише два: Далекосхідний у Владивос-
тоці (РРФСР) і у м. Хмельн.

З 1969 р. рект. – Карпиленко М. І. У липні 1969 р. організ. 
ще 4 фак-ти механ., технол. та два заг.-техн. у м. Хмельн. і 
Кам.-Под.

З 1974 р. рект. – Сілін Р. І. З вересня 1989 р. заклад пе-
рейм. на Хмельн. технол. ін-ут, і він перетв. у багатопроф. за-
клад, що готує спец. не лише для побут. обслуг., а для інших 
галузей народ. госп-ва. 

У 1994 р. ін-т акредит. за IV р.а. і отримує статус Технол. 
унів-ту Поділля. У жовтні 2001 р. рект. обрано Скибу М. Є. На 
той час в ун-ті на 9-ти фак-тах навч. 11786 студ. (зокр. на ден. 
формі навч. – 6702), на 40-а каф. прац. 750 викл. (з них 42 
докт. і 282 канд. наук). 

Ухв. Вченої ради від 5.12.2001 р. затвердж. нову комплек-
сну прогр. розв. ун-ту на 2002-2006 рр., що дало можл. ств. 
на його базі Хмельн. держ. ун-тет (розп. Каб. Мін. України від 
7.12.2003 р. №771-р), якому згодом надано статус Нац. (Указ 
През. України від 21.08.2004 р. №954/2004). Того ж року закл. 
(уже як Хмельн. нац. ун-тет) був акред. за ІV рівнем осв.

Статус нац. дозволив ун-ту суттєво вдоск. структуру. З 
2004 р. відкр. підготовку фахівців з 12 нових спец. за 9 на-
прям. підгот. фахівців (заг. кількість – 43 спец. з 31 напрямку). 
Відповідно до розширення спектра підгот. до 48 зросла кіль-
кість каф. (з яких 32 випускові). За результ. багаторічної праці 
сформув. власні наук. шк. з дослідж. наук. тем, зокрема шк. 
проф. Сіліна Р. І., Скиби М. Є., Войнаренка М. П., Костогриза 
С. Г., Ройзмана В. П., Орлова О. О., Нижника В. М., Рудниць-
кого В. Б., Кіницького Я. Т. та ін. 

Пріорит. в ун-ті залишалась підгот. кадрів вищої кваліфік. – 
насамперед в аспірантурі та докторантурі. Плідно прац. спец. 
ради з захисту докт. та канд. дисерт. з машинознавства, еко-
номіки та управл. підприємствами, технол. взуття, шкір. ви-
робів і хутра, технол. текст. матер., швейних і трикот. вир-в, 
радіотехн. пристр. та зас. телекомун., радіотехн. і телевіз. 
систем. За ост. 10 р. було захищ. 29 докт. та 120 канд. дисерт.

Ун-т став п-ром запровадж. дистанц. технол. в освіт. діяль-
ності в Україні. Ця робота розпоч. 2000 р. з ініціат. рект., проф. 
Сіліна Р. І., проф. Гладкого Я. М., проф. Мазура М. П. (нині 
дек. фак-ту заоч. і дистанц. навч.) і досягла всеукр. визн. за 
підтримки рект. Скиби М. Є.  

Невід’ємною част. діяльн. ун-ту є міжнар. співробітн., осно-
ви якого закладено наприк. 1990-х рр. Новий етап розпоч. 
з 2001 р., після затв. Компл. прогр. розв. ун-ту. Плідною та 
ефект. є співпр. з заруб. сусідами, особливо з Польщею. По-
тужним поштовхом для подальшої її інтенсифік. стало засн. 
Укр.-польськ. центру (2004), що покликаний сприяти розв. та 
зміцн. двостор. відносин в освіт. та наук. сферах. Особлива 
увага прид. організ. стаж. студ. у Польщі та отримання ви-
пуск. окремих спец. подвійного диплома, а також стажув. та 
навч. виклад. за корд. З 2001 р. понад 100 викл. каф. про-
йшло стаж. у провідних навч. закладах, наук. установах 
Польщі, Німеччини, Австрії, Литви, Голландії.

Одним із напр. міжнар. співпр. є реалізація міжнар. про-
ектів, зокрема, з 2001 р. виконувались проекти: «Бізнес, 
менеджмент, осв. в Україні», «Перепідг. та працевл. офіц. 
запасу» (з 2002 р. проект продовж. спільно з Мін. оборони 
Великобританії), «Впровадж. кластерних моделей об’єдн. 
підпр.», програма «ТЕМПУС» з наук. дослідж. для магі-
стрів та канд. наук за напр. «Критичні обчисл. для аеро-
косм. систем», «Комп’ют. технол. у матеріалозн., інженерії 
поверхні та виробн. матеріалів». Студ. навч. за грантови-
ми прогр. у США та Німеч., беруть участь у прогр. міжнар. 
культ. обміну, проходять навч. та виробн. практ. згідно з уго-
дами про обмін студ.

Налагодж. роботу студ. самовряд., у 2003 р. ств. студ. 
раду ун-ту, представн. якої ввійшли до складу вч-ї ради ун-ту 
та рад фак-тів.

Значна увага прид. розв. фіз. культури і спорту, форм. 
здор. спос. життя. 4 студ. стали Олімп. чемп., 7 – чемп. світу, 
13 – Європи, 14 – Заслуж. майстр. спорту. 

В орган. мист.-культ. життя студ. допом. Центр культури 
та естет. вих., у складі якого прац.: театр пісні «Сузір’я», анс. 
танцю «Юність Поділля», студ. театр естрад. мініат. «Юмо-
дес». Знаний в Україні та за її межами студ. буд. моделей.

За час свого існ. заклад розвинувся до однієї з найпотужн. 
наук. установ серед ВНЗ України і нині є найбільшим на Поді-
ллі та одним із провідних ун-тів у державі.

Свідчення цього – числ. нагор., зокрема Диплом та Золота 
мед. в ном. «Інновац. розв. освіти та суч. пед. технол.», та 
поч. звання «Лідер нац. освіти».

Ун-т має розвинену інфрастр. (5 навч. корпусів, дослідно-
експеримент. база, буд. побуту, наук. бібл., їдальня, лікув.-
оздор. центр, стадіон, 5 гуртож., спорт. компл., музей іст. ХНУ, 
музей техніки, бот. сад), досвідч. профес.-виклад. склад (77 
докт. (проф.) та 455 канд. наук (доц.)), потужну комп’ют. базу, 
багатор. досвід осв. та наук. діяльн. Видається 6 наук. журна-
лів, щор. публік. понад 1600 статей, отримуються патенти на 
винаходи, захищ. десятки канд. і докт. дисертацій.
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