


ШАНОВНІ ДРУЗІ, КОЛЕГИ, ПРАЦІВНИКИ ТА СТУДЕНТИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ!

У ці жовтневі дні ми відзначаємо одночасно
декілька свят, які мають для кожного з нас велике не
тільки духовне, але і патріотичне значення. Одне з них —
Покрова Пресвятої Богородиці було одним із
найголовніших свят запорізьких козаків, які особливо
вшановували ікони Покрови.

Саме на цей день, 14 жовтня, випадає і День
Хмельницького національного університету, якому
виповнюється 56 років.

Із загально-технічного факультету Львівського
поліграфічного інституту ім. Ів. Федорова, на базі якого
в 1967 році організовано Хмельницький технологічний
інститут побутового обслуговування, наш вищий
навчальний заклад було р е о р г а н і з о в а н о у
Хмельницький технологічний інститут, через деякий
час - у Технологічний університет Поділля, ще через
кілька років - у Хмельницький державний університет,
а в 2004 році - у Хмельницький національний
університет.

56 літній шлях розвитку і становлення нашого навчального закладу став фундаментом
того, що нині він є не тільки найбільшим на Поділлі, а і одним із провідних університетів
України.

Серед багатьох і багатьох освітніх, наукових здобутків до розвитку університетської
інфраструктури додалася нещодавно побудована перша і єдина в Україні серед вищих
навчальних закладів сонячна електростанція. На даху третього і четвертого корпусів, а також
спорткомплексу ВНЗ встановлено майже півтисячі сонячних панелей. Завдяки цьому наш
університет уже на третину забезпечує себе електроенергією, а в майбутньому планується
повністю перейти на власну енергію та продажі надлишків у мережу за «зеленим тарифом».

Цього ж дня військовослужбовці та ветерани військової служби, разом з усім
українським народом відзначають одне з знакових свят - День захисника України.

Відзначатимемо незабаром і Міжнародний День студента представники якого: молодь,
студентство завжди були на вістрі громадянського, культурного, наукового і політичного
життя суспільства. Від їх активної життєвої позиції, наполегливості та відповідальності
залежить доля України. Їх знання, ініціативність та патріотизм, як ніколи нині потрібні для
творення майбутнього нашої держави.

Висловлюю слова подяки ветеранам освітянської та наукової ниви, викладачам,
співробітникам і студентам, представникам органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, депутатам усіх рівнів і скликань за вагомий внесок у 56 річну історію
університету та сподіваюсь на подальшу співпрацю...

Щиро вітаю Вас із святом Покрови, Днем Хмельницького національного університету,
Днем захисника України та Міжнародним Днем студента.

Бажаю всім міцного здоров'я, родинної злагоди, миру і благополуччя, успіхів у
повсякденному житті, нових творчих звершень в ім'я України та нашої Альма Матері. Бажаю
вам бути завжди переможцями у житті. Впевнено дивитись у завтрашній день і нехай
здійсняться ваші мрії і життєві плани.

З повагою:
Ректор Хмельницького національного університету,
доктор технічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України,
Заслужений працівник народної освіти України
Микола Єгорович Скиба
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Я р о с л а в
Тимофійович
Кіницький народився 9
лютого 1939 року в с.
Р а к о в а
Старосимбірського
району Львівської
області. В 1961 році
закінчив механічний
ф а к у л ь т е т

Українського поліграфічного інституту
ім. Ів. Федорова (УПІ). Працює в
Хмельницькому національному
університеті з 1963 p., пройшовши
шлях від асистента загальнотехнічного
факультету УПІ ім. Ів. Федорова до
професора та доктора технічних наук,
завідувача кафедри галузевого
машинобудування та агроінженерії.

Його спогади цікаві не тільки з
історичної точки зору, а і як безцінний
документальний матеріал народження
та становлення вищого навчального
закладу ум. Хмельницькому...

До 1962 року м. Хмельницький був
єдиним обласним центром України, який
не мав жодного вищого навчального
закладу. За клопотанням керівників міста
та області в Хмельницькому відкрито
з а г а л ь н о т е х н і ч н и й ф а к у л ь т е т
Українського поліграфічного інституту ім.
Івана Федорова (м. Львів). Заповітною
мрією викладачів факультету було
створення в місті сучасного вищого
технічного навчального закладу. Тому весь
нечисленний колектив не шкодував ні сил,
ні часу для досягнення такої мети. При
цьому він постійно відчував справді
батьківську підтримку місцевого
керівництва, директорів промислових
підприємств, студентів, ректорату
поліграфічного інституту. Розвивалася
е к о н о м і к а м і с т а й о б л а с т і ,
розбудовувалися великі машинобудівні
заводи ( к о в а л ь с ь к о - п р е с о в о г о
обладнання, термопласт-автоматів,
« Т р а к т о р о д е т а л ь » ) , з а в о д и

радіоелектронної та електротехнічної
промисловості (радіотехнічний,
конденсаторний, трансформаторних
підстанцій). Ці та інші підприємства
в і д ч у в а л и в е л и к у п о т р е б у у
висококваліфікованих спеціалістах.

Вже з перших днів існування
факультету широко і з перспективою на
майбутнє велись роботи з обладнання
нових лабораторій та облаштування
інституту. Так, у перший же рік моєї
роботи на факультеті (1963 р.) декан
факультету С.М. Ганжуров доручив
створити три лабораторії: теорії
механізмів і машин, деталей машин та
основ взаємозамінності. 1 вже через дв;
роки, маючи другий навчальний корпус,
ми створили ці три лабораторії, які майже
не відрізнялися від сучасних, (крім
кабінету деталей машин). Або інший
приклад, який стосується створення

Перед першими заняттями в Хмельницькому
загальнотехнічному факультеті

інститутської бібліотеки. Мало хто знає,
що перші книги до бібліотеки були
безкоштовно передані поліграфічним
інститутом. Я мав доручення здійснювати
кураторство над комплектуванням
інститутської бібліотеки. Коли ж
поцікавився в Семена Михайловича
Ганжурова, на яку спеціальність
орієнтуватись, він без вагання відповів:
"Технологія машинобудування
металорізальні верстати та інструмент"
(ТМ). Так виникла ідея створення
механічного факультету, яка послідовно,

Як це було 56 років тому...

ДІЙСНІСТЬ ПЕРЕВЕРШИЛА СПОДІВАННЯ
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Місцеве керівництво і частина викладачів
майже піддались такій пропозиції (на
безриб'ї і рак - риба), але більша частина
на чолі з деканом С.М.Ганжуровим
виступила проти, ще й підключила
керівників промислових підприємств, від
імені яких було підготовлено звернення до
обкому партії і Центрального Комітету
КПУ, в якому, враховуючи специфіку
регіону, обґрунтовувалась необхідність
створення повноцінного технічного ВНЗ.
До такої думки дослухались і вже в 1967 р.
був створений на базі філіалу
поліграфічного інституту Хмельницький
технологічний інститут побутового
обслуговування зі збереженням
с п е ц і а л ь н о с т і " Т е х н о л о г і я
машинобудування, металорізальні
верстати та інструменти" (!), набір
студентів на яку розпочався ще в 1965
році. Це була наша перемога, якою ми
дуже пишались.

А далі на нас чекала тяжка й клопітка
робота з розбудови інституту: будувались
навчальні корпуси, студентські
гуртожитки, житлові будинки для
викладачів і співробітників, формувався
колектив інституту. Особливою
проблемою стало комплектування кафедр
викладачами з науковими ступенями або
ученими званнями. Та після відкриття
інституту прийшло багато випускників
аспірантур і викладачів вузів Львова,
Києва, інших міст України і Союзу, почали
захищати дисертації й свої викладачі. Але
проблему значно допомогли розв'язати
наші випускники, котрі успішно
захистили кандидатські та докторські
дисертації.

Студент із Куби
у складі

студентського
будівельного загону

почали надходити посилки з потрібною
для нас літературою (особливо
допомагали львівські вузи). Коли було
відкрито денне навчання, то проблем з
навчальною і науковою літературою
майже не існувало.

Цікаві події і люди завжди
запам'ятовуються, як, наприклад, наші
перші студенти, або, як ми їх називали,
"лисі". Більшість із них були старшими від
нас, викладачів. Але як вони тягнулись до
знань! Студенти з повагою ставились до
нас, дбали про матеріальну базу
факультету (не писали на стінах і столах,
не «тягнули» з лабораторій прилади і
кольорові матеріали, а, навпаки,
вишукували для інституту матеріали,
прилади, інструмент). Хоч навчалися за
вечірньою та заочною формами, всі десь
працювали, але вважали себе в першу
чергу студентами, організували
нестатутну комсомольську організацію,
проводили значну виховну роботу, вечори
відпочинку. Яка ж була радість для всіх,
коли колективу факультету запропонували
в и й т и о к р е м о ю к о л о н о ю н а
першотравневу демонстрацію! При цьому
треба мати на увазі, що ті перші студенти
працювали в основному керівниками
підприємств.

У 1965 році колективу факультету
довелось пройти серйозне випробування
на зрілість, щоб не піддатися спокусі
пропозиції ректорату Київського
інженерно- будівельного институту про
відкриття у нас на перших двох курсах
денної форми навчання з далеко не
популярних спеціальностей. Тоді ми
н а д о в г о п е р е т в о р и л и с ь би в
неповноцінний додаток столичного ВНЗ.

крок за кроком,
в т і л ю в а л а с ь у
життя. Ми пильно
слідкували за всіма
в и д а н н я м и
н а в ч а л ь н о ї т а
наукової літератури,
яких однак було
з а м а л о . Т о д і
з в е р н у л и с ь з а
допомогою до всіх
вузів України, і вже
через деякий час нам



Наприклад, на кафедрі деталей машин і
ТММ до середини 80-х працювали лише за
такими науковими напрямками: розробка
технології та обладнання для безводневого
азотування (науковий керівник доц.
В.Г.Каплун); динаміка машин (доц.
С.Г.Костогриз); прецизійні вимірювання у
машинознавстві (доц. Я.Т.Кіницький);
розробка та проектування технологічного
обладнання (І.М.Пастух); тертя та
з н о ш у в а н н я в м а ш и н а х ( д о ц .
М.Ф.Семенюк). Ось звідки, починаючи з
90-х років, на кафедрі з'явилося дев'ять
докторів наук. 1 це не межа. Найбільш
перспективним виявився перший
напрямок, на основі якого була створена,
спільна Академії наук та Мінвузу України,
лабораторія міцності, а з 1990 року -
Подільський філіал Наукового фізико-
технологічного центру України.

Переважно госпдоговірні роботи
велись на кафедрах механічного
факультету (технології металів, технології

є найкращими. У них вкладено не тільки
працю, розум, а й душу.

1972-1991 pp. були для викладачів

Із 56-річної історії університету мені
найбільше запам'ятався перехід кафедри
деталей машин і ТММ у третій корпус. У
цей період на кафедрі працював гарний
колектив молодих та енергійних
викладачів (В.Г.Каплун, С.Г.Костогриз,
І.М.Пастух, Ю.Ф.Добжанський,
В.В.Нестеровський), Очолював кафедру
тоді ще к.т.н., доцент В.Г.Каплун, який
вміло спрямував колектив на створення
лабораторної бази кафедри, розвиток її
науково-дослідної та навчально-
методичної роботи. Буквально протягом
одного навчального року нашими руками
було фактично заново створено
оригінальні лабораторія теорії механізмів і
машин, кабінети деталей машин і
підйомно-транспортних машин (монтаж
основних стендів у кабінеті деталей
машин викладачі здійснювали під час
відпустки). Щоб зрозуміти, такий
ентузіазм, треба самому його пережити.
Наша робота була не марною, бо й сьогодні
кабінет деталей машин і лабораторія ТММ

факультету періодом, я б сказав,
«каторжної» госпдоговірної науково-
дослідної роботи (НДР) - треба було
розбудовувати інститут. На перших порах
ми бралися за будь-яку роботу, аби
платили гроші. Проте це стало
прекрасною школою підвищення
професійного рівня викладачів інституту,
втілення справжнього зв'язку науки і
виробництва, від якого мали користь
обидві сторони. Якщо спочатку
госпдоговірні роботи були невеликими за
обсягом і за дуже строкатою тематикою, то
далі тематика НДР скорочувалась, а
науковий рівень і обсяг підвищувались.



дозволяє значно підвищити трудову
активність, більш повно використати
інтелектуальний потенціал кожного та
об'єктивно стимулювати ефективність
усіх видів робіт. Я б сказав, зроблено
спробу перейти від «ручного» управління
к о л е к т и в о м у н і в е р с и т е т у д о
«автоматизованого». Залишилось лише
більш чітко налагодити систему
планування та контролю.

Впевнений, що успіхи перших 56 років
існування нашого університету будуть
примножуватися в наступні роки, і він
закріпить за собою право називатися
одним із провідних закладів науки та знань
в Україні...

Завідувач кафедри
галузевого машинобудування
та агроінженерїі
д.т.н., проф. Я. Т. Кіницький

машинобудування, машин і апаратів,
деталей машин і ТММ та інших). Зокрема,
наша кафедра тоді виконувала близько
25% усього обсягу госпдоговірних робіт
інституту. За кошти, які заробили лише
викладачі кафедри (крім зарплати,
матеріалів і обладнання), інститут міг би
збудувати таких три житлові будинки, як
будинок №19 по вул. Інститутській. За ці
кошти розвивались усі інші факультети.

Вже в кінці 80-х і на початку 90-х років
звичайний провінційний інститут
перетворився в сучасний технічний
університет, а в 2004 році - класичний
національний університет. Значно зросла
його матеріальна база, склався колектив
університету, відкрилися спеціалізовані
вчені ради із захисту кандидатських і
докторських дисертацій, з цього часу
щорічно 15-20 викладачів захищали
кандидатські і 4-5 - докторські дисертації.
А це вже ознаки солідного ВНЗ.

В 1975-1982 pp. мені довелось
очолювати профспілкову організацію
працівників інституту. Завдяки
професіоналізму керівництва інституту,
розумінню потреб його колективу
профком зміг значно посприяти ректорату
в наданні необхідної підтримки
працівникам. Так, наведено порядок у
квартирному обліку, у складанні
колективних договорів між ректоратом і
профкомом, дотриманні правил техніки
безпеки; поставлено на високий рівень
культурно-масову та спортивну роботи;
організовані змагання між кафедрами і
службами інституту, які охоплювали
майже всі види робіт викладачів і
працівників. Це дозволило значно
згуртувати колектив, активізувати трудову
діяльність кожного. Інститут зробив
справжній прорив у науковій, методичній
роботах, покращанні матеріально-
технічної бази. На жаль, з часом цей
профспілковий досвід розгубився.

Похвально, що теперішній ректорат
намагається відновити ці надбання,
впровадивши щорічне рейтингове
оцінювання роботи професорсько-
викладацького колективу і наукових
працівників університету. Така система



До 50 річчя кафедри фізичного виховання
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на якому проводились перші заняття.
У зв'язку із збільшенням прийому

студентів перед початком навчального 1968
року наказом ректора була створена
кафедра фізичного виховання.

В інститут за оголошеним конкурсом
були прийняті на роботу молоді викладачі
Ткач В.О., Остапчук Л.М., Авузяк В.І., які
стали тренувати баскетбол, спортивну
гімнастику (жінки) і спортивне

орієнтування. На викладацьку роботу
також був запрошений діючий майстер
спорту з важкої атлетики Кравцов M.I.
який успішно виступав на чемпіонатах
області, України, Укрради СДСТ
«Буревісник». Завідувачем кафедри
фізичного виховання був обраний
Свіргунець Є.М.

У жовтні 1968 році на організаційній
конференції був створений спортивний
клуб інституту, який став колективним
членом добровільного студентського
спортивного товариства «Буревісник»
потім неодноразово визнавався одним із
кращих серед навчальних закладів України.
Першим головою правління спортивного
клубу було обрано Косаря В.Л.

У різні роки на цій виборній посаді
працювали Вусатюк М.А., Воронов В.І.,
Авузяк В.І., а з 1977 року до листопада 2011
року Булелик Р.І., який багато сил, енергії
уміння і наполегливості віддав справ:
організації фізкультурно-масової роботи
серед студентів і звитяжних досягнень

фізичної культури і спорту сучасного
університету розпочалась у 1966 році, коли
було вирішено перевести із заочної і
вечірньої форм навчання на другий курс
денної форми кращих тридцять студентів в
реорганізований філіал Українського
поліграфічного інституту ім. Івана
Федорова. Першим викладачем з фізичного
виховання з погодинною формою оплати
праці у філіал згаданого інституту був
зарахований Любинецький В.Й. Через рік
Хмельницький філіал вже прийняв на
стаціонарну форму навчання студентів із
семи спеціальностей.

З відкриттям 1 жовтня 1967 року
Хмельницького технологічного інституту
побутового обслуговування за оголошеним
конкурсом ще Львівським поліграфічним
інститутом були зараховані на роботу
викладачами фізичного виховання
Любинецький В.Й., Кузьмич В.Ф.,
Свіргунець Є.М., які заснували секцію
фізичного виховання у складі кафедри
іноземних мов.

Цими викладачами були організовані
перші спортивні секції з футболу,
спортивної гімнастики та волейболу. Із
спортивної бази був лише маленький
шкільний спортивний зал у другому
корпусі сучасного університету і трохи
нижче тимчасовий шкільний майданчик,



третьої групи. В наступному році інститут в
загальнокомандному заліку став срібним
призером і був переведений, на той час, в
другу групу вищих закладів освіти і з тієї
пори багато десятиліть посідав перші місця
майже у всіх студентських комплексних
змаганнях серед ВНЗ своєї групи.

Значна робота була проведена
спортивним колективом інституту у
підготовці до Олімпійських Ігор - 80 у
Москві. У цей рік збірні команди інституту
традиційно здобули перше місце на
республіканських змаганнях серед ВНЗ
України. За спортивні досягнення та велику
організаційну роботу в справі пропаганди
олімпійських ідей рішенням Оргкомітету
Олімпійських ігор у Москві наш інститут,
ректор Сілін Р.І., завідувач кафедри
фізичного виховання Свіргунець Є.М. були
нагороджені почесними грамотами
оргкомітету.

спортивного клубу. Досвід та творчі
напрацювання він передав майстру спорту
СРСР і УРСР, нині заслуженому тренеру
України з вільної боротьби О.В.Мозолюку.

Упродовж усього існування кафедри
викладацький і допоміжний персонал зі
студентським колективом обов'язково
щось будував. Тому недарма кафедру
фізичного виховання ще називали
«будівничою».

Враховуючі великі с п о р т и в н і
досягнення з веслування на байдарках і
каное, наявність високопрофесійних кадрів
і велике бажання фізкультурно-
спортивного активу, керівництва
університету, міста й області було прийнято
рішення про будівництво водно-
веслувальної бази.

На виділеній університету території на
березі річки Південний Буг було
побудовано, окрім трьох вагончиків для
роздягалень студентів і тренерів, готельне
приміщення і елінг для зберігання човнів,
закладена основа для ігрових майданчиків.

Останні роки, не зважаючи на фінансові
труднощі, колектив кафедри продовжує
покращувати спортивну матеріально-
технічну базу. Запущена в дію у
навчальному корпусі фізичного виховання
мультемідійна лабораторія, створені
сучасні зали для шейпінгу і фізичної
реабілітації на базі гуртожитку №3,
проведена низка робіт по облаштуванню
тренажерної зали.

Разом із розбудовою матеріальної бази
університет набував спортивного іміджу. У
1969 році ХТШО вперше брав участь в
Спартакіаді Міністерства вищих і середніх
спеціальних навчальних закладів України і
посів почесне третє місце серед ВНЗ

Після розпаду Радянського Союзу
зруйнувалась і система радянського спорту,
в тому числі і студентського. Проте в часи
розбудови новітньої історії України
спортивний колектив університету зберіг і
примножив спортивні традиції минулих
років.

Спираючись на багатий досвід, кафедрі,
в основному, в складних умовах
перехідного періоду, вдалось зберегти
достатньо дієву систему фізкультурно-
оздоровчої роботи, кількість студенів, які
займались в спортивних секціях, надання
індивідуального графіку навчання
провідним спортсменам, визначення
кращих за наслідками спортивного року і їх



Всесвітні Універсіади хоча займають
досить вагоме місце в ієрархії
міжнародного спорту і користуються
великою популярністю в більшості країн
світу, але не мають настільки давньої історії
і такого престижу як Олімпійські ігри.
Олімпійський рух набув дивовижної
стабільності і авторитету, прикладом
ефективної співпраці людства в ім'я
гармонійного розвитку особистості і
співробітництва між державами і
народами. Тому спортивним щастям для
кожного спортсмена стати учасником цього
руху, взяти участь в Олімпійських іграх, а
ще більшим щастям - завоювати
Олімпійську медаль. 13 студентів та
випускників нашого навчального закладу
освіти у різні роки виступали в складах
збірних команд колишнього Радянського
Союзу і незалежної України, на дев'яти
Олімпійських іграх з 1976 по 2012 рік і

матеріальне заохочення, організації
традиційних змагань серед факультетів та
інші напрямки роботи. За більш як
п'ятидесяти років наполегливої праці 14-ти
студентам присвоєно найвище спортивне
звання «Заслужений майстер спорту»:
Сергію Нагорному, Валерію Вешко,
Олексію Слівінському - веслування на б/к,
Тимуру Таймазову - важка атлетика, Віті
Паламарь - легка атлетика, Володимиру
Пучі - карате-до, Володимиру Лукашенко,
Олегу Штурбабіну, Дмитру Бойко, Ользі
Парталі, Галині Пундик, Ользі Жовнір -
фехтування, Іван Васильчук - самбо,
Василю Михайлінчику - гирьовий спорт,
37 спортсменів стали майстрами спорту
міжнародного класу, 257 - майстрами
спорту. Тисячі студентів виконали
нормативні вимоги спортсменів-
розрядників.

Вагомі здобутки є і на міжнародних
змаганнях, до найважливіших для
університету безперечно відносимо
Всесвітні літні універсіади. На цих
найпрестижніших змаганнях золотими
літерами в історію університетського
спорту зробили внесок: Вешко Валерій,
Віктор Щерба, Руслан Стіпанов,
Володимир Лукашенко, Олег Штурбабін,
Сергій Шкаліков, Ольга Партала, Дмитро
Бойко, Торчук Олександр, Паламар Віта,
Галина Пундик, Ольга Жовнір, Ірина
Кравчук, Дмитро Янчук, які ставали
переможцями та призерами.

Загалом студенти та випускники
університету вибороли на Всесвітніх літніх
Універсіадах 14 золотих, 11 срібних та 1
бронзову нагороди.

вибороли 6 медалей, з них чотири золоті та
дві срібні.

Золотими літерами в спортивній історії
нашої країни записані прізвища Сергія
Нагорного (веслування на байдарках) і
Тимура Таймазова (важка атлетика), які
вибороли кожний по золотій і срібній
нагороді.

У 2008 року відбулася подія, яка стала
знаковою для національної команди на
Іграх у Пекіні - це були перші золоті медалі
шаблісток, серед яких були наші дві
студентки Галина Пундик і Ольга Жовнір.

Указом Президента України за
досягнення високих спортивних



Кисільов В.Д., Рудніченко Μ.Μ., Руснак
Α.Α., Остапчук Л.М., Савченко Р.Є.,
Свіргунець Є.М., Ткач В.О., Яремчук В.В..
Із студентами працюють 9 заслужених
тренерів України, 3 майстри спорту
міжнародного класу і 10 майстрів спорту.
Доцентам кафедри Солтику О.О., Павлюку
Є.О., Ребрині А.А. рішенням вченої ради
у н і в е р с и т е т у з а т в е р д ж е н і теми
докторських дисертацій та надано право
керувати аспірантами.

Разом із кадровим забезпеченням перед
кафедрою були поставлені якісно нові і
амбітні завдання, пов'язані із відкриттям
нової спеціальності та ліцензуванням
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.
Для реалізації цього завдання у 2013 році

результатів на XXIX літніх Олімпійських
іграх в Пекіні виявлені мужність,
самовідданість та волю до перемоги,
піднесення міжнародного авторитету
України Галину Пундик і Ольгу Жовнір
(спільно з їх подругами по команді
О. Харлан і О. Хомровою) були
нагороджені орденами «За заслуги» III
ступеня і їм було присвоєно найвище
спортивне звання «Заслужений майстер
спорту України».

У 2004 році на посаду завідувача
к а ф е д р и о б и р а ю т ь м о л о д о г о і
перспективного кандидата наук, майстра
спорту України міжнародного класу з
веслування на байдарках і каное Солтика
О.О., який виріс, сформувався як фахівець
в стінах Хмельницького національного
університету, де здобув першу вищу освіту.

В зв'язку з необхідністю подальшого
розвитку кафедри і суттєвою зміною
якісного викладацького складу було
вирішено питання у цьому ж році про
відкриття спеціальності «Фізична
реабілітація» і кафедра стала називатись
«Здоров 'я людини та фізичного
виховання».

Викладачами кафедри опубліковано
п'ять навчальних посібників, біля п'ятисот
наукових і методичних робіт. Яремчуку
В.В., Свіргунцю Є.М. було присвоєно
звання «Заслужений працівник фізичної
культури і спорту України», одинадцять
викладачів кафедри були нагороджені
знаком «Відмінник освіти України»:
Булелик PL, Вусатюк М.А., Кравцов Μ.І.,

було прийнято рішення про розділення
кафедри здоров'я людини та фізичного
виховання на дві окремі кафедри. Цей крок
дав змогу максимально сконцентрувати
зусилля на вирішення конкретно
поставлених завдань і успішно поєднувати
підготовку фахівців зі здоров'я людини з
навчальним процесом фізичного виховання
та реалізацією навчально-тренувального
процесу, виступу на спортивних змаганнях
тощо.

Однак кафедра фізичного виховання не
збирається зменшувати оберти в усіх
напрямках професійної діяльності, а саме:

продовжувати поєднувати традиції
розвитку масового студентського спорту зі
спортом вищих досягнень;

постійно покращувати якісний склад
кафедри і регулярно забезпечувати
власною н а в ч а л ь н о - м е т о д и ч н о ю
літературою;



сучасний фізкультурно-спортивний
колектив, уже двох кафедр, продовжує
гідно нести славу, підтримувати традиції,
примножувати успіхи.

Лише за о с т а н н і роки було
започатковано професійну підготовку за
двома новими спеціальностями. Окрім
«Фізичної реабілітації» в університеті
успішно здійснюється освітній процес за
спеціальностями «Середня освіта (фізична
культура)» та «Фізична культура і спорт»,
де ведеться підготовка майбутніх вчителів
фізичної культури та тренерів-викладачів з
обраного виду спорту. Розпочато навчання
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«магістр» за спеціальністю «Середня
освіта (фізична культура)». Започатковано
у успішно функціонують курси
підвищення кваліфікації для тренерів-
викладачів.

Якісно покращився професорсько-
викладацький склад кафедри. Успішно
захистив докторську дисертацію Євген
Павлюк. Кандидатами наук стали: Тетяна
Чопик, Оксана Павлюк, Олег Квасниця.
Анатолій Ребрина отримав звання
Заслужений працівник фізичної культури і
спорту. Олександру Мозолюку присвоєно
звання Заслужений тренер України з
вільної боротьби. Новими, проте вкрай
важливими і своєчасними виявились нові
види викладацької діяльності: публікації
статей в журналах, які індексуються
Scopusi Webofscience; видання монографій.

Символічно, що саме у 50-річний ювілей
кафедра фізичного виховання змінила
назву на кафедру теорії і методики
фізичного виховання і спорту. Кафедра
здоров'я людини у своє п'ятиріччя стала
кафедрою фізичної терапії і ерготерапії.
Зміна назв кафедр наповнює професійну
діяльність новим змістом, розширює
спектр діяльності педагогічних
працівників, відкриває нові сторінки в
історії розвитку фізкультурно-спортивного
колективу, дозволяє з впевненістю
дивитись в майбутнє.

О. О. Солтик, к.н.фіз.вих.,
завідувач кафедри теорії і методики
фізичного виховання і спорту

спільно із кафедрою «здоров'я людини»
відкривати нові спеціальності у сфері
фізичної культури і спорту.

Окрім того імплементація закону про
вищу освіту, інтеграція освіти в
Європейську систему, вимагає суттєвого
реформування і діяльності кафедр
фізичного виховання. Поступовий перехід
дисципліни фізичного виховання із
нормативної до факультативної форми
навчання вимагає кардинальних змін у
проведенні занять, зб ільшенні
відповідальності і відношення викладачів
до виконання своїх функціональних
обов'язків. Разом із реалізацією секційної
форми проведення занять, вільного вибору
виду спорту та викладача збільшується вага
якісного матеріального забезпечення,
створення безпечних і комфортних умов
занять тощо.

Безперечно, ректорська підтримка, яку
кафедра має, дозволяє колективу кафедри і
спортклубу працювати за оновленою
системою, вивести фізкультурний і
спортивний рух в університеті на новий,
якісно вищий рівень, ефективно
впроваджувати державні і свої ініціативи, а
значить, виконувати важливу соціальну
функцію - формування і виховання
гармонічно розвинутого молодого
покоління за рахунок пріоритетності в
студентський свідомості здорового
способу життя, занять фізичною культурою
і спортом, як основних засад здоров'я і
довголіття.

Оглядаючись назад, згадуючи та
відзначаючи важливі досягнення,
професійні здобутки, знаменні події,
спортивні перемоги за 50-ти річну історію



ПЕРША В УКРАЇНІ
ДАХОВА СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

ПОБУДОВАНА У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ
НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

навчального закладу та добудови другої
черги аналогічної потужності уже діючих
трьох електростанцій.Розрахунковий
термін окупності станцій за умов
ефективної експлуатації становить 5-7
років.

На відкриття станції прибули багато
гостей, які в тій чи іншій мірі були причетні
до реалізації даного проекту.

З вітальним словом і словами
вдячності за підтримку звернувся до
гостей ректор Хмельницького
національного університету Микола
Єгорович Скиба. Він відзначив важливість
впровадження енергозберігаючих
технологій у нашому виші для забезпечення
якісного навчального процесу у зимовий
період, для використання розробок власних
науковців у практичній діяльності, а також
підготовки фахівців з енергетичних
спеціальностей. Крім того, на базі
диспетчерського пункту створені дві
сучасні лабораторії з відновлювальної
енергетики: лабораторія сонячної
енергетики кафедри телекомунікацій і
комп'ютерно-інтегрованих технологій
(керівник завідувач кафедри, професор
Валерій Мартинюк) та лабораторія
відновлюваних джерел енергії кафедри
машин і апаратів, електромеханічних та
енергетичних систем (керівник завідувач
кафедри, доцент Олег Поліщук). їх
розробки дозволять примножувати наші
здобутки у сфері енергоефективності та
енергозбереження.

Н а р о д н и й
депутат України
Сергій Іванович
Мельник, без
участі якого цей
проект не був би
р е а л і з о в а н и й ,
відмітив, що з
в е л и к и м
з а д о в о л е н н я м
підтримав проект
т а д о п о м і г

2018 році МОН України виділило додатково
9 мільйонів гривень на встановлення
сонячних панелей ще на п'яти корпусах

28 вересня 2018 року у Хмельницькому
національному університеті відбулося
офіційне відкриття диспетчерського пункту
першої в Україні сонячної електростанції на
дахах корпусів вищого навчального
закладу, спорудження якої розпочалося ще
наприкінці 2017 року. На її будівництво в
минулому році університет витратив 4
мільйони гривень, які виділило
Міністерство освіти і науки України для
реалізаці ї пілотного проекту з
енергозбереженнята енергоефективності,
розробленого науковцями вишу.

Кошти минулого року були освоєні в
повному обсязі і на початку цього року
введено в експлуатацію три електростанції
на дахах 3-го і 4-го навчальних корпусів і
корпусу фізичного виховання. На кожному з
них розміщено по 180 сонячних панелей
потужністю по 48,6 кВт, і ще 132 панелі на
даху корпусу фізичного виховання
потужністю 35,6 кВт. Для завершення
проекту, який передбачав потужність
сонячної станції до 500 кіловат, покривало
би всі потреби вишу в електроенергії, у



виділити кошти з державного бюджету
тому, що бачив у ньому великий
інноваційний потенціал і можливість вишу
стати енергетично незалежним, здатним
розвивати науку і здійснювати підготовку
фахівців з використанням надсучасних
технологій.

Хмельницький міський голова
Олександр Сергійович Симчишин
зазначив, що в місті реалізується багато
проектів з енергозбереження та
енергоефективност і , а тому цей
інноваційний проект був підтриманий на
сесії міської ради і ця підтримка теж
сприяла виділенню коштів МОН України
для реалізації проекту.

Віце-консул Польщі Агнешка
Гуральська щиро привітала всіх викладачів
і студенців нашого вишу з великою
перемогою, адже нововведена сонячна
станція дозволить економити кошти
університету, створювати комфортні умови
до навчання і ставати незалежними від
дорогих енергетичних ресурсів.

Начальник управління інвестиційної
діяльності у відновлювальній енергетиці
Держагенства енергоефективності та
енергозбереження України Валерій
Васильович Коцюба передав вітання від
керівництва Держагенства і заявив про
повну підтримку аналогічних проектів
енергоефективності та енергозбереження,
які будуть реалізовуватися у виші.

Представники генерального підрядника,
що будував станції Сергій Миколайович
Мельник та Сергій Володимирович
Коваленко щиро подякували керівництву
університету за конструктивну співпрацю,
яка дозволила побудувати три сонячні
станції на дахах вишу у досить стислі
строки і в складних погодних умовах
зимового періоду.

Гості урочисто перерізали стрічку,
оглянули як на практиці функціонує
с и с т е м а з в ' я з к у , м о н і т о р и н г у ,
автоматизованого обліку виробництва,
передачі і використання енергії, цікавилися
коли і яким чином університет зможе
п о в н і с т ю з а б е з п е ч и т и с е б е
електроенергією, і в майбутньому
продавати її надлишок за «зеленим
тарифом», а також разом з журналістами
оглянули саму станцію в реальному
виконанні і функціонуванні на дахах
навчальних корпусів.

Михайло Войнаренко,
перший проректор,
проректор з науково-педагогічної
та наукової роботи

Ректор Київського національного
університету технологій і дизайну Іван
Михайлович Грищенко щиро привітав
свого колегу і друга Миколу Єгоровича
Скибу з побудовою першої в Україні
сонячної станції на дахах корпусів
університету і обіцяв в найближчому
майбутньому вивчити можливість для
реалізації аналогічного проекту в своєму
виші.



СИСТЕМА ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСТВА -
ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ ВНЗ

НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
- забезпечення їх збалансованого харчування;

удосконалення фізкультурно-оздоровчої та
спортивно-масової роботи, тощо.

Досягти поставлених завдань допомагають нові і
давно використовуванні виховні технології, що
ґрунтуються на: співпереживанні, позитивному
емоційному оцінюванні у процесі викладання
навчальних дисциплін, поза-аудиторній виховній
роботі, роботі з батьками, діяльністю студентського
самоврядування та студентського профспілкового
комітету...

Значення виховного впливу на розвиток
особистості не тільки не зменшується, коли
випускник школи стає студентом, студентом нашого
університету, а й набуває більшого значення.
Сьогодні викладач університету не може виступати
тільки як «передавач» навчально-професійних
знань, оскільки отримання необхідної інформації
здійснюється зусиллями самих студентів: з
модульного середовища для навчання, всесвітньої
мережі Інтернет-простору, соціальних мереж.
Доступність будь-якого матеріалу і економія часу на
його отримання надає майбутньому фахівцю більше
часу для самоосвіти та всебічного розвитку
особистості.

І саме в особі викладача, викладача-куратора, який
має бути наставником в широкому розумінні цього
слова, студенти можуть отримувати відповіді на усі
запитання з метою самовдосконалення.

Головною фігурою у ВНЗ, яка активно впливає на
особистість студента, є викладач, який вміє:
викликати інтерес до своєї особи, ділитися не тільки
професійним але й духовним досвідом, виявляти
свою зацікавленість у тому, щоб студенти прагнули
до загальнолюдських цінностей, має високі шанси
отримати плідні результати своєї навчально-
виховної роботи.

Відсутність у викладача:
- терплячого ставлення,
- іронічної посмішки,
- байдужості до проблем студентів породжує

недовіру, лицемірство і фальш у стосунках, що
призводить до:

- низького рівня засвоєння матеріалу,
- пропусків занять,
серйозних конфліктних ситуацій та інше.
Усі поза-аудиторні виховні заходи, які проводяться

в університеті відповідно до концептуальних засад
національно-патріотичного виховання студентства
та відповідно планів з виховної діяльності
стимулюють виховання особистості студентів і
нерідко мають вирішальне значення для розвитку
майбутніх випускників-фахівців нашого
університету.

Л.Е.Байдич,
завідувач відділу
навчально-виховної роботи

я к і с н о ї , к о н к у р е н т о с п р о м о ж н о ї осв іти
пріоритетним залишається забезпечення
особистісного розвитку молодої людини згідно з її
індивідуальними здібностями. Адже проголошення
Конституцією України не тільки права на освіту, а й
забезпечення всебічного розвитку особистості та
створення умов для її самореалізації поставило на
порядок денний важливість виховання, як
невід'ємної складової навчально-виховного процесу
і вищої освіти в цілому.

Метою виховання у вищій школі є: - підготовка
успішної особистості, що здатна само-реалізуватися
у соціумі, громадянина, сім'янина, носія культури
після якої держава, всі ми отримаємо
високоосвіченого професіонала.

Система освіти повинна забезпечувати
формування особистості, яка усвідомлює свою
належність до Українського народу, європейської
цивілізації, підготовлена до життя в постійно
оновлюючому, конкурентному, взаємозалежному
світі.

Пріоритетом, як державної так і політики ВНЗ
щодо національного виховання має бути
забезпечення громадянського, патріотичного,
морального, трудового виховання, формування
здорового способу життя, соціальної активності,
відповідальності та толерантності.

Виконання зазначених завдань передбачає:
- переорієнтацію пріоритетів освіти з держави на

особистість;
- послідовну гуманізацію навчально-виховного

процесу;
- забезпечення відповідності змісту і якості

виховання актуальним проблемам та перспективам
розвитку особистості, суспільства, держави;

- взаємодію сім'ї і навчальних закладів;
- виявлення та супроводження обдарованої молоді

та забезпечення створення умов для її розвитку;
- посилення впливу літератури та мистецтва на

виховання і розвиток молоді;
- впровадження програм підготовки молоді до

подружнього життя та формування відповідального
батьківства;

формування здорового способу життя як
складової виховання;

Національна стратегія
розвитку освіти в Україні
на період до 2021 року
п р о г о л о ш е н а
Президентом України
визначає мету, стратегічні
напрями та основні
завдання, на виконання
яких має бути спрямована
реалізація державної
політики у сфері освіти.

Метою Національної
с т р а т е г і ї к р і м
підвищення доступності



Моніторинги

«ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ТА ОСВІТНІХ
МЕНЕДЖЕРІВ ДО РОБОТИ З ГЕТЕРОГЕННИМИ

ГРУПАМИ І ОРГАНІЗАЦІЯМИ»
У К о м п е т е н т н і с н о м у ц е н т р і

Хмельницького національного університету
27 вересня 2018 року проходив моніторинг
Національним Еразмус+ офісом в Україні
проекту 543873-TEMPUS-1-2013-1-DE-
TEMPUS-JPCR «Підготовка педагогів та
освітніх менеджерів до роботи з
гетерогенними групами і організаціями».

Моніторинг проводили менеджер з
моніторингу проектів Національного
Еразмус+ офісу в Україні Іванна Атаманчук
та менеджер Національного Еразмус+ офісу в
Україні Вероніка Ткаченко. У роботі

моніторингу взяли участь перший проректор Бердянського державного педагогічного
університету, професор Ольга Гуренко; завідувач кафедри інновацій та інформаційної
діяльності в освіті Національного педагогічного університету ім. Μ. Π. Драгоманова,
професор Галина Нестеренко; проректор з міжнародних зв'язків Хмельницького
національного університету,
професор Микола Йохна; ІТ-
менеджер проекту, доцент ХНУ
Сергій Михальчик; завідувач кафедри
соціальної роботи і соціальної
педагогіки ХНУ, професор Людмила
Романовська; завідувач Лабораторії
інклюзивної педагогіки, доцент
Роман Попелюшко, викладачі та
студенти ХНУ.

Розпочався захід із зустрічі з
керівництвом університету, де були
присутні ректор Хмельницького
національного університету, член-
кореспондент НАПНУ, доктор
технічних наук, професор Микола Скиба, перший проректор, проректор з науково-
педагогічної та наукової роботи професор Михайло Войнаренко та проректор з міжнародних
зв'язків, професор Микола Йохна.

Координатори проекту презентували досягнуті результати. Від Хмельницького
національного університету про вплив та сталість результатів проекту доповів Микола Йохна,
від Бердянського державного педагогічного університету - Ольга Гуренко, від Національного
педагогічного університету їм. Μ. Π. Драгоманова - Галина Нестеренко.

У ході зустрічі було презентовано створену в рамках проекту Лабораторію інклюзивної
педагогіки та її обладнання, яке було придбано за кошти проекту, і навчально-методичну
літературу. У рамках моніторингу відбулись зустрічі зі студентами, стейкхолдерами проекту,
викладачами та адміністративним персоналом, які не є учасниками проекту.

Завершилась зустріч обговоренням результатів моніторингу та рекомендаціями з приводу
підтримання результатів проекту. Представники Національного Еразмус+ офісу в Україні
ознайомили команду проекту з попередніми результатами моніторингу.

Галина Хіміч,
відділ зв'язків з громадськістю ХНУ



До Дня захисника України,
Дня Українського козацтва,
Дня Покрови Пресвятої Богородиці
та Дня Хмельницького національного університету

"ЗА УКРАЇНУ, ЗА ЇЇ ДОЛЮ, ЗА ЧЕСТЬ І ВОЛЮ..."
патріота Української держави, активного провідника
національної ідеї в науковій бібліотеці четвертий рік
поспіль діє проект національно-патріотичного
виховання «Ти - одна й неподільна, Україно моя
вільна». Проект передбачає використання
різноманітних форм і методів просвітницької роботи
під час підготовки та відзначення пам'ятних дат,
державних свят тощо.

До цих визначних дат для студентів-
першокурсників книгозбірня підготувала низку
просвітницьких заходів, серед яких: патріотичні
години "Національні символи України", "За Україну, за
її долю, за честь і волю", "Рідна земле моя, ти козацькою
славою щедра...", уроки краєзнавства "Хмельницький
національний університет: історія та сьогодення",
екскурс у минуле — "Тої слави козацької повік не
забудем", години історичної пам'яті: "Історія
української державності", "Живи та міцній, Українська
державо", "Нема любові понад ту, що окропила кров'ю
Крути...", "Велична українська історія — князь
Ярослав Мудрий" та ін. Привернуть увагу читачів і
книжково-ілюстровані виставки, які розгорнуті в
читальних залах та на абонементах: "Служити Вітчизні
вірою і правдою", "Доля народу — правда історії"",
"Україна — країна козацтва", "Хмельницький
національний університет — шлях до визнання", "До
вершин знань — з науковими працями викладачів
Хмельницького національного університету" та ін.

З нагоди дня Українського козацтва у рамках
відзначення 56 річниці з дня заснування
Хмельницького національного університету кафедра
української філології гуманітарно-педагогічного
факультету, наукова бібліотека, студентський
літературний театр "Глорія" заснували Фестиваль
патріотичного Українського Слова. До участі у
фестивалі запрошені учні навчальних закладів міста
Хмельницького та студенти Хмельницького
національного університету. У рамках Фестивалю
передбачені виступи та майстер-класи відомих
науковців і митців Хмельниччини, літературно-
мистецька програма СЛТ «Глорія» і конкурсна
програма.

Засновники-організатори та партнери Фестивалю
патріотичного Українського Слова у такий спосіб
сподіваються духовно об'єднати представників різних
поколінь і національностей, громадян-патріотів,
слухачів підготовчого відділення ХНУ з Камеруну,
Сенегалу, Афганістану, Ємену, Саудівської Аравії,
Китаю українською національною ідеєю, що
розгортається у часі та просторі культурно-історичного
поступу України: від козацьких часів до героїки
сьогодення.

Вітаємо рідний університет, захисників Вітчизни,
весь український народ зі святом Покрови Пресвятої
Богородиці. Бажаємо миру, добра, здоров'я, родинної
злагоди, щастя й нових звершень у благородній справі
служіння Україні.

О. М. Великосельська,
бібліотекар

14 жовтня є особливим днем для українців. Цей
день поєднав у собі три значущих підстави вважати
його святковим: релігійним, державним,
ідеологічним. Водночас з Днем Покрови Пресвятої
Богородиці та Днем Українського козацтва на
державному рівні відзначається цього дня і День
захисника України. Саме у цей день святкує своє 56
річчя від дня заснування і рідна Альма-Матер —
Хмельницький національний університет.

День українського козацтва - це данина всім
козакам, які зробили величезний внесок у формування
української народності та досягнення Україною своєї
незалежності. Саме виникнення козацтва допомогло
консолідувати українців в боротьбі проти численних
ворогів, які неодноразово намагалися завоювати
українські землі. Саме з козацького роду вийшли відомі
всьому світу діячі національного відродження та
визвольного руху України. Символічно і закономірно,
що після перемоги Революції Гідності, 14 жовтня на
державному рівні відзначається і як День захисника
України. Це свято встановлено Указом Президента
України у 2014 році з метою вшанування мужності та
героїзму захисників незалежності і територіальної
цілісності України, військових традицій і звитяг
Українського народу, зміцнення патріотичного духу в
суспільстві. У своєму зверненні до народу Петро
Порошенко зазначив: "Уже багато років поспіль 14
жовтня ми відзначаємо величне християнське свято
Покрови Пресвятої Богородиці. Упродовж століть воно
набуло особливо важливого змісту, оскільки пов'язане
із боротьбою за свободу та порятунком від ворогів.
Волелюбні козаки, які зі зброєю в руках боронили свою
Вітчизну та віру, були переконані, що Свята Покрова
охороняє їх, а Божу Матір вважали своєю заступницею.

Нині, коли на східних теренах України точиться
боротьба за незалежність і суверенітет держави, маємо
бути гідними спадкоємцями духовних цінностей та
продовжувачами багатих традицій і славних справ
предків. Цим зумовлено рішення встановити День
захисника України саме 14 жовтня, який має стати
святковим для сучасних воїнів та суспільства в цілому.
Він має символізувати нерозривний зв'язок усіх
поколінь захисників України".

З метою створення цілісної системи національно-
патріотичного виховання студентської молоді
університету та формування свідомого громадянина,



Міжнародний українсько-польський
проект під назвою «Нові кваліфікації - нові
можливості. Підтримка кафедри слов'янської
філології Хмельницького національного
університету» цьогоріч стане продовженням
діяльності минулорічної міжнародної
діяльності кафедри, а також є відповіддю на
затребуваність у підвищенні кваліфікації
професійних кадрів (викладачів, учителів

методики її викладання в Польщі для 15
студентів Хмельницького національного
університету - майбутніх філологів
(славістів/полоністів). Всі учасники візьмуть
участь у III Міжнародній виставці технологій
та обладнання для освіти та конгресі «Освіта
майбутнього», що відбудеться 3-4 жовтня 2018
року в Конгрес-центрі м. Кельце (Польща).

Запрошуємо до участі усіх зацікавлених
проектом осіб!

«Чарівна стежка пригод
з польською мовою

у Свентокшиських горах»

Новий міжнародний проект «Чарівна
стежка пригод з польською мовою у
Свентокшиських горах» кафедра слов'янської
філології реалізовуватиме восени, грант на
який отримала влітку 2018 року. Проект
фінансується в рамках конкурсу Фундації
«Допомога полякам на Сході» та
співфінансується в рамках допомоги Сенату
Республіки Польща полякам за кордоном і
буде виконуватися спільно із міжнародним
партнером - Товариством «Інтеграція Європа-
Схід» (президент Кшиштоф Каліта).

У рамках реалізації проекту буде
організовано табір у Свентокшиському
воєводстві для 20 молодих аніматорів
культурних ініціатив польського походження;
театральні та літературні семінари, навчання
анімації в Кельце, класи зі створення іміджу в
засобах масової інформації, а також численні
зустрічі з польською молоддю. Метою проекту
також є знайомство української молоді
польського походження із польськими
традиціями, мовою, історією з метою
вивчення методів просування польської
культури на міжнародній арені та вивчення
польської мови.

Отож, запрошуємо до участі в реалізації
міжнародного проекту молодих людей, які
бажають більше дізнатися про полоністику та
в майбутньому планують обрати відповідний
фах у Хмельницькому національному
університеті!

Неля Подлевська,
завідувач кафедри
слов'янської філології.

польської мови) в Україні.
За результатами реалізації міжнародного

проекту, що здійснювався кафедрою у 2017
році, та заявкою на новий проект, кафедра
слов'янської філології у співпраці з
Товариством «Інтеграція Європа-Схід»
(Польща) влітку 2018 року отримала грант на
продовження реалізації проекту, який
фінансується в рамках конкурсу Фундації
«Допомога полякам на Сході» та
співфінансується в рамках допомоги Сенату
Республіки Польща полякам за кордоном.

Метою міжнародного проекту є розвиток
польської філології в Україні через підтримку
к а ф е д р и с л о в ' я н с ь к о ї ф і л о л о г і ї
Хмельницького національного університету.
Проект призначений для підвищення
компетенції викладачів кафедри слов'янської
філології ХНУ, учителів польської мови
Хмельниччини через організацію курсів з
методики навчання польської мови та
практики-стажування для студентів-
полоністів ХНУ у Польщі, а також оновлення
навчально-методичної бази традиційних та
мультимедійних матеріалів для навчання
полоністики на кафедрі.

У рамках реалізації проекту будуть
організовані безкоштовні тренінги та семінари
з підвищення кваліфікації для 30 викладачів
польської мови з Поділля в Україні; навчання,
семінари і практики з польської мови та



ЗАКОРДОННЕ СТАЖУВАННЯ
ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Упродовж квітня - липня 2018 року делегація викладачів
Хмельницького національного університету у складі доцентів
кафедри іноземних мов О.О. Пасічник, Л.Л. Петльованої,
К.В. Рудніцької, І.В. Сніцар та доцента кафедри вищої
математики та комп'ютерних застосувань Н.М.
Самарук проходили закордонне стажування у м. Люблін
(Польща).

Метою підвищення кваліфікації була інтеграція
українських викладачів до європейського освітнього простору,
ознайомлення з особливостями організації навчально-
виховного процесу у закладах вищої освіти країн ЄС у рамках
проекту «Інноваційні освітні технології». Стажування
відбувалося у Вищій школі Економіки та інновацій (WSEI -
Wyzsza Szkota Ekonomii і Innowacji). Відповідно до програми
стажування учасники ознайомилися з особливостями
професійної підготовки сучасного фахівця, вивчили досвід
роботи цього закладу, специфіку наукової та методичної
роботи, ознайомились із технічним забезпечення університету.

В рамках програми стажування викладачі відвідали також Університет Суспільно-
Природничих Наук ім. Вінцента Поля (WSSP - Wyzsza Szkola Spoleczno - Przyrodnicza im.

Н.М. Самарук,
доцент кафедри вищої математики
та комп'ютерних застосувань,
О.О. Пасічник, доцент кафедри іноземних мов

відвідати Університет Марії Кюрі-Склодовської (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej). Тут
вони ознайомились із організацією навчальної діяльності гуманітарного факультету та
факультету математики, інформатики та фізики.

Результатом стажування стало комплексне вивчення ефективних практик, актуальних
питань освіти та науки, відповідних нормативно-правових документів, оцінки вітчизняного
та зарубіжного досвіду організації діяльності вищих навчальних закладів.

Цінним було спілкування з колегами, обмін досвідом та налагодження тісних ділових
контактів з метою реалізації подальших спільних проектів.

Після завершення стажування його учасники отримали сертифікати про проходження
міжнародного стажування.

Wincenta Pola), де зустрілися з керівництвом університету:
канцлером паном Генриком Стефанеком, помічником
ректора з питань східноєвропейського партнерства - паном
Денисом Мірошніковим, які розповіли про структуру та
засади навчально-виховного процесу університету.

Протягом періоду стажування делегація нашого
університету побувала у Люблінському науково-
технологічному парку (Lubelski Park Naukowo
Technologiczny S.A.), діяльність якого зорієнтована на
практичне втілення наукових проектів університетів у
бізнес-сфері. Викладачі ознайомились із концепцією роботи
парку, яка передбачає об'єднання наукових співтовариств,
розвиток наукових технологій та співпрацю між науковими
підрозділами, університетами і науково-дослідними
інститутами як Польщі, так і інших країн Європи.

Також учасники стажування отримали можливість



Щороку 20 вересня у світі відзначається міжнародний
день студентського спорту. Головною особливістю
відзначення цього свята в нашій країні стало проведення
масового флеш-мобу з підтягування на перекладині. Рівно
о 12-30 в кожному навчальному закладі вищої освіти
студенти та викладачі мали одночасно виконати
підтягування на перекладині.

До відзначення цього свята долучився і наш
університет. Участь у змаганнях взяли студенти групи
ФКС-18, ФКС-17, СОФК-18, СОФК-17, ФТ-17, студенти
першого курсу факультету інженерної механіки, викладачі
кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту,
кафедри здоров'я людини та інші студенти. З вітальними
словами звернулись до учасників змагань завідувач
кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту
Олександр Солтик, заступник начальника обласного
центру фізичного виховання учнівської молоді, Анатолій
Бурчак, голова спортивного клубу університету

Олександр Мозолюк.
Окрім змагань з підтягування на перекладині, в яких

виборювали першість лише чоловіки, були проведено
змагання з бігу на 100 метрів, де змагались також і дівчата.
Додатковим стимулом до участі у змаганнях були солодкі
подарунки, які надало Хмельницьке відділення комітету
фізичного виховання МОНУ. Загалом за вдалі старти було
нагороджено кращих студентів з бігу на 100 м. і
підтягування на перекладині:

Біг 100 м. (чоловіки): 1 місце: Пасічник Владислав гр.
ФКС-18-12 місце: Тимцясь Олександр гр. СОФК-17-1 З
місце: Качановецький Денис гр. ПМТ-17-1

Біг 100 м. (жінки): 1 місце: Гулевата Юлія гр. СОФК-
18-12 місце: Кушнір Ірина гр. ФКС-18-13 місце: Грига
Олександрагр. ФТ-17-1

Підтягування на перекладині: 1 місце: Шеремета Олег
гр. МБм-18-12 місце: Шарабуряк Андрій гр. АМ-18-13
місце: Требусь Олександр гр. ПМТ-18-1

Хоч не усім вдалось перемогти на цих змаганнях,
проте своїм виступом кожен учасник зробив внесок у
розвиток масового спорту, популяризацію та пропаганду
здорового способу життя.

Окрім масових стартів, в яких взяли участь студенти,
20 вересня 2018 було дано початок 14 літній Універсіаді
України. На цих відповідальних змаганнях братимуть
участь і наші студенти з багатьох видів спорту: волейбол
(чоловіки), футбол (чоловіки), волейбол (жінки), теніс
настільний, регбі-7 (чоловіки, жінки), легка атлетика.

Сподіваємось, що наступні старти будуть успішними
для наших студентів, де вони зможуть гідно захистити
честь Хмельницького національного університету.

Завідувач кафедрою теорії і методики
фізичного виховання і спорту
О.О.Солтик

З 6 по 17 червня в місті Калгарі (Канада) проходив
Чемпіонат Світу з класичного пауерліфтингу.
Пауерліфтинг - силовий вид спорту, в якому учасники
підіймають штангу. Також пауерліфтинг, називають
силовим триборством. Пов'язано це з тим, що у програму
змагань входять три вправи: присідання зі штангою на
плечах, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві, і тяга
штанги. Окрім визначення результатів по кожній вправі
додатково підводять підсумок за сумою усіх трьох
виступів. Загалом на цих змаганнях розігрувались чотири
комплекти нагород.

На найголовніших змаганнях року взяли участь в
категорії юніори студентка групи СОФКм-17-1 Щавінська
Тетяна та її тренер, викладач кафедри теорії і методики
фізичного виховання і спорту Цісар Віктор Вікторович.

Гарний результат показала Тетяна у першій вправ -
присідання зі штангою. Змагаючись у ваговій категорії до
47 кг їй вдалось підняти вагу 112,5 кг, що дозволило стати
бронзовим призером змагань.

Ще більш успішно Тетяна виступила в наступних
видах програми змагань з пауерліфтингу. Так, нашій
спортсменці не було рівних у другій вправі - жиму лежачи.
Тетяна вижавши вагу 83 кг не лише здобула впевнену
перемогу, а і встановила 2 світових рекорди. У третій
вправі - становій тязі наша спортсменка, підійнявши
штангу вагою 142 кг, знову виборола першу сходинку
п'єдесталу. Такий чудовий результат дозволив стати
Тетяні також чемпіоном і за сумою трьох вправ,

Доцент кафедри теорії і методики
фізичного виховання і спорту
О.В.Антонюк

встановивши при цьому юніорський рекорд Європи.
У підсумку студентка групи СОФКм-17-1 Щавінська

Тетяна принесла у скарбничку Української команди 1
бронзову нагороду і 3 золотих.

Колективи кафедри теорії і методики фізичного
виховання і спорту, кафедри здоров'я людини,
спортивного клубу, вітають Щавінську Тетяну та її тренера
Цісара Віктора Вікторовича з чудовим виступом та
бажають подальших успішних стартів, вагомих
спортивних перемог!




