Наша «Україна» – перлина країни!
Від імені колективу Університету «Україна» та
від себе особисто щиро вітаю з ювілеєм працівників,
студентів та випускників Хмельницького інституту
соціальних технологій.
Заснований у 1999 році, інститут є піонером серед
територіально-відокремлених підрозділів університету.
З часом він став потужним науково‑освітнім центром
України, де панує дух патріотизму, гуманізму, відкритості,
інтелекту, новаторства та високої істини. 20‑річна
історія колективу засвідчила: інститут не лише готує
висококласних фахівців за спеціальностями, найбільш
конкурентоспроможними на ринку праці, а й генерує
нові ідеї, пробуджує жагу до знань, утверджує прагнення
долати ще непідкорені вершини.
Хмельницький інститут – перший заклад вищої
освіти на Хмельниччині, який втілив у життя принципи
інклюзивного навчання та безбар’єрний доступ до вищої
освіти студентів із особливими освітніми потребами.
Потужний кадровий потенціал, впровадження інноваційних технологій та інтерактивних методів
навчання забезпечили інституту чільну позицію серед приватних закладів вищої освіти регіону.
Незаперечна заслуга у створенні та розвитку інституту належить його ректору – Чайковському
Михайлу Євгеновичу, справжньому лідеру зі стратегічним мисленням, новатору, менеджеру,
якому притаманне особливе ставлення
до
всього
нового,
заснованого
на глибокому осмисленні освітніх
процесів, наукових інновацій у галузі
вищої освіти.
Найцінніший скарб інституту –
його люди. Щира вдячність Вам
за самовіддану працю і плекання
нової генерації фахівців для розвитку
України! Адже освічені люди є
найбільшим багатством нашої держави,
запорукою її розквіту.
Шановні колеги! Переконаний, що
Ваш досвід, професійна майстерність
та енергійний дух стануть запорукою
успішних змін на освітянській ниві
Подільського краю та всієї країни.
Зичу славному Хмельницькому інституту соціальних технологій довгих років роботи й
процвітання, а педагогічному колективу – міцного здоров’я, плідної праці й нових здобутків
у справі навчання і виховання студентської молоді в ім’я України.
Слава Україні!
Президент Університету «Україна» 						

П. М. Таланчук
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Вельмишановні студенти, викладачі,
співробітники та випускники!
Хмельницький
інститут
соціальних
технологій
Університету «Україна» – наймолодший заклад вищої освіти
на Поділлі. Витримавши непросту конкуренцію на ринку
освітніх послуг серед престижних вишів області, інститут
залишився практично єдиним реально діючим закладом серед
ЗВО недержавної форми власності. За два десятиліття свого
існування підготовлено понад 8 тис. фахівців, з них – 800 з
особливими освітніми потребами. Ми пишаємося своїми
випускниками, які стали висококваліфікованими фахівцями і
працюють у різних сферах на благо нашої держави.
Варто наголосити, що заклад став піонером на Хмельниччині
із відкриття низки спеціальностей, зокрема: «Видавнича
справа та редагування», «Психологія», «Соціальна робота»,
«Фізична реабілітація», «Фізична терапія, ерготерапія».
Названі спеціальності залишаються донині затребуваними
на ринку освітніх послуг.
За ці роки сформовано енергійний і творчий педагогічний колектив, завдяки високому
професіоналізму кадрового потенціалу якого інститут щоразу набирає нових обертів
на модернізацію та вдосконалення навчально-виховного процесу.
Розпочинаючи практично з ідеї, без прямих бюджетних асигнувань та інвестицій, колективом
закладу створено потужну матеріально-технічну й навчально-методичну базу, зокрема для
ефективного опанування кожної спеціальності створено лабораторії, працюють Інформаційнокомп’ютерний центр, Центр соціальної інклюзії, Навчально-реабілітаційний центр тощо.
Започаткувавши спільне навчання студентів з особливими освітніми потребами разом зі
здоровими однолітками, інститут перший в області розробив та впровадив інклюзивний освітній
простір, що забезпечує гідне здобуття вищої освіти молоді з різними соціальними можливостями.
Багаторічний досвід нашої роботи доводить, що заклад вищої освіти може бути одним із
результативних суб’єктів створення та реалізації інклюзії щодо забезпечення усіх необхідних
умов для навчання студентів з особливими освітніми потребами на рівних умовах. Можна
впевнено сказати, що ХІСТ став хорошим стартом для молодих подолян стосовно пошуку та
успішної реалізації себе в сучасному соціумі.
Інститут є досить гнучким до змін, тож варто означити ще один напрямок діяльності, який
з’явився з 2015 р. – навчання студентів‑військовослужбовців, учасників АТО/ООС. Це наш
посильний внесок у систему надання освітних послуг захисникам Вітчизни та їх підтримка.
Такій категорії студентів створено усі умови та розроблено гнучку систему навчання з Інтернетсупроводом і використанням освітньої платформи Moodle.
Викладачі та студенти нашого закладу є активними учасниками наукового, культурного
і громадського життя Хмельниччини. Інститут має розгалужені зв’язки з усіма ЗВО,
підприємствами та організаціями. Науковий осередок закладу відіграє ключову роль у науковому
пошуку і професійному самовдосконаленні викладачів та формує молодих дослідників у різних
галузях. З метою обміну досвідом щорічно проводяться конференції, семінари, круглі столи і
тренінги всеукраїнського та регіонального рівнів для студентів і викладачів за участю провідних
науковців України та зарубіжжя.
Висловлюю велику вдячність усьому колективу інституту зокрема та Університету «Україна»
загалом. Ми пишаємося, що є частиною потужної мережі сучасного освітнього механізму.
Низький уклін усім тим, хто в нас вірив, підтримував і разом з нами впевнено крокує уперед.
З повагою,
Ректор інституту							
УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

М. Є. Чайковський
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ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ
Хмельницький інститут соціальних технологій –
неприбутковий заклад вищої освіти, створено у 1999 р.
як представництво ВНЗ «Відкритий міжнародний
університет розвитку людини «Україна» на Хмельниччині.
Того ж року, 7 вересня, керівником закладу призначено
М. Є. Чайковського. У 2002 р. представництво реорганізовано
у філію, а у 2005 р. – в інститут.
У місті схвально зустріли створення
територіально-відокремленого структурного
підрозділу
Університету
«Україна».
Відкриття закладу з умовами для освіти та
соціальної адаптації найбільш незахищених
верств населення – осіб з інвалідністю – зі
свого боку підтримали тогочасний міський
голова М. К. Чекман, обласне та міське
товариства інвалідів, обласна організація
ветеранів
Афганістану,
звернувшись
з
листами до міністра освіти України. Усебічну
підтримку новому навчальному закладу надала
Хмельницька обласна рада та її тогочасний
очільник М. І. Приступа, прийнявши рішення
про співзасновництво та надавши приміщення
у довгострокове безоплатне користування.
Суттєву
підтримку
при
створенні
матеріальної
бази,
зокрема
придбанні
головного навчального корпусу (вул. Ярослава Мудрого, 2 А)
заклад отримав, завдячуючи тодішньому керівнику державного
підприємства «Західвійськбуд» полковнику А. Д. Довгополюку
та його заступнику полковнику І. М. Грушецькому. Незмінним
супутником інституту у створенні умов для навчання студентів з особливими освітніми потребами є Хмельницьке обласне відділення фонду соціального захисту інвалідів в особі
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директора В. М. Карапозюка, який
вже протягом 20-ти років здійснює
соціальний супровід студентів з
інвалідністю. Вагомий вклад у
матеріально-технічне
забезпечення інституту зробив меценат,
голова правління агрофірми
«Проскурів» І. Л. Рудик, окрім
іншого, подарувавши студентам
спортивно-тренажерний
комплекс. Чималу роль у становленні
закладу відіграв Б. П. Теленько –
на той час головний редактор газети міської ради «Проскурів»,
висвітлюючи діяльність вишу
упродовж тривалого часу на сторінках преси. Значну підтримку закладу надавав тодішній депутат Хмельницької обласної ради,
начальник відділу освіти та науки С. В. Вознюк.
Перші 50 студентів навчалися на заочній формі за спеціальностями «Соціальна робота» і
«Правознавство». З 2000 р. вперше на Хмельниччині розпочалася підготовка фахівців за спеціальностями «Психологія» та «Фізична реабілітація», а з наступного навчального року – за спеціальністю «Видавнича справа та редагування». У 2005 р. інститут отримав ліцензію на підготовку
бакалаврів за спеціальністю «Фінанси», і вже наступного року було розпочато набір на магістратуру за спеціальностями «Психологія» та «Соціальна робота».
Доцільно наголосити, що 2004–2008 рр. стали найбільш плідними для ХІСТ, який виступив
активним учасником розвитку дистанційного навчання на Поділлі. У цей період вищу освіту
одночасно здобували понад 2,5 тис. студентів у 23 локальних центрах дистанційного навчання
(ЛЦДН). За сприяння Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України в особі
директора П. М. Калинюка, ЛЦДН були створені у всіх районах області, найбільш чисельні серед
них: Волочиський (керівник Л. В. Жукович), Деражнянський (керівник О. В. Огниста), Полонський (керівник О. Ф. Засєкін), Старокостянтинівський (керівник Л. В. Пекач), Теофіпольський
(керівник Н. М. Ткачук), Шепетівський (керівник Т. О. Полодюк) та ін.
Важливо відмітити, що у консолідованому рейтингу Міністерства освіти і науки України
кілька років поспіль (2014–2016 рр.) інститут утримував третє місце серед вишів міста та п’яту
позицію по області, що є показником високого рівня академічної та наукової підготовки студентів і професорсько-викладацького складу.
Сьогодні кваліфіковану підготовку майбутніх фахівців здійснюють 4 доктори наук, 27 кандидатів наук, професори та доценти, серед яких: Заслужений майстер спорту України, Заслужені
тренери України, «Відмінники освіти України» і «Заслужені працівники Університету «Україна».
На сучасному етапі вищу освіту здобувають за шістьма спеціальностями близько тисячі осіб,
з яких 10% – це молодь з особливими освітніми потребами, 17% – студенти-воїни АТО/ООС. Студенти з інвалідністю навчаються за фінансової підтримки Фонду соціального захисту інвалідів,
а студенти-учасники АТО/ООС та їх діти отримують повну компенсацію за навчання з Хмельницького міського та обласного бюджетів.
Рівень навчальної та наукової роботи інституту підтверджується щорічними перемогами
студентів у наукових конкурсах та олімпіадах не тільки університетського, а й всеукраїнського
рівнів. Зокрема, за останні роки: перемога у номінації «Допитливість розуму та артистизм виступу» (Б. Комарніцький) та «Прагнучий до наукового пізнання» (І. Мрочко) на Всеукраїнській
студентській олімпіаді зі спеціальності «Психологія» за 2016–2017 н. р., а також ІІІ призове місце
(І. Кульчицька) та перемога у номінації «Гордість психологічної науки» (В. Осмолян) на Всеукраїнській
6 студентській олімпіаді зі спеціальності «Психологія» за 2017–2018 н. р. та ІІ призове місце
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(Л. Сокіл) у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі інклюзії за
2018–2019 н. р.
На високому рівні проводиться і культурна та виховна робота. Найпопулярніші щорічні заходи, де у числі переможців наші студенти: студентський Фестиваль творчості «Сяйво надій»
(м. Київ) (гран-прі В. Гжібінський, 2018 р.), «СтудМіс Хмельницький» (переможниця О. Хмелюк, 2018 р.), фотоконкурс «Хмельницький крізь об’єктив» (переможниця К. Пташник, 2018 р.),
написання Всеукраїнського диктанту національної єдності, екскурсії до музею Г. Сковороди,
брейн-ринг з правознавства, екскурсії до Верховної Ради України та Міністерства юстиції України, екскурсії до бібліотек, музеїв, молодіжних центрів та ін.
Багато уваги в інституті приділяється спортивній роботі. Студенти є титулованими спортсменами (П. Квіквініа, МСМК з гирьового спорту; В. Ризак, МСУ з гирьового спорту; О. Пилипчук,
МСМК з дзюдо; О. Горшечник, МСУ з панкратіону; В. Гусар, МСУ з плавання; П. Дронський,
МСУ з плавання; М. Стаднік, кращий воротар ІІ ліги з футзалу; А. Романюк, кращий захисник з
футзалу; Т. Мельник, МСМК з фехтування; І. Ярошенко, МСМК з легкої атлетики; О. Романюк,
МСМК з дзюдо; М. Пашков, МСУ з панкратіону, чемпіон України М‑1; Р. Рибак, чемпіон України з Джиу-джитсу, пурпурний пояс; О. Панасюк, МСУ з кікбоксингу), призерами спортивних
змагань міжнародного, всеукраїнського, обласного та міського рівнів з різних видів спорту. Команда Хмельницького інституту вже три роки поспіль виборює першість у Спартакіаді Університету «Україна» (м. Київ).
Одним із показників успішності закладу вищої освіти є досягнення та самореалізація його
випускників. Серед багатотисячної аудиторії випускників – політики, службовці високих рангів, юристи державних і приватних фірм, працівники банківських установ, психологи, соціальні
працівники, фахівці у сфері фізичної культури та спорту, підприємці, журналісти, громадські
діячі та ін. Зокрема, слід відзначити видатних особистостей регіону: О. Радушинська – відома
письменниця, дипломант та лауреат багатьох премій, кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня,
громадська діячка, волонтер АТО; В. Пуча – Заслужений майстер спорту України з традиційного карате-до, Заслужений тренер України, Президент Подільського центру традиційного карате
«Пересвєт»; О. Абаєв – Народний герой України, учасник АТО, волонтер та ін.
Потужна навчально-матеріальна база інституту відповідає усім вимогам до закладу вищої освіти, що готує фахівців бакалаврського та магістерського ступенів. При інституті діють:
Інформаційно-комп’ютерний центр з вільним виходом у мережу Інтернет, бібліотека з більш
ніж 30 тис. примірників навчальної та наукової літератури, Навчально-реабілітаційний центр із
сучасною спеціалізованою технікою, Центр соціальної інклюзії тощо.
Так історично склалося, що Хмельницьке представництво Університету «Україна»
розпочинало свою діяльність у музеї Г. С. Сковороди, яким завідував М. Є. Чайковський. І саме
під незримим покровительством українського філософа заклад є успішним.
У 2009 р. на території інституту встановлено перший і єдиний у незалежній Україні пам’ятник українському філософу, просвітителю Г. Сковороді (скульптор В. Корчовий). Згодом, за значної підтримки
міського голови С. І. Мельника (2006–
2014 рр.), біля інституту закладено
сквер «Сад Григорія Сковороди», який
став місцем відпочинку для студентів
та жителів мікрорайону, а також встановлено сонячний годинник.
Важливо, що Хмельницький інститут соціальних технологій – у постійному розвитку. Тут народжуються та
реалізовуються нові ідеї, сміливі плани,
сучасне бачення покращення умов
навчання, матеріально-технічної бази,
застосування
найкращого
досвіду
освітньої роботи.
УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»
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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА ІНСТИТУТУ
Навчально-виховна робота є найважливішою складовою освітнього процесу будь-якого
закладу вищої освіти.
Сьогодні в інституті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями бакалаврського
ступеня вищої освіти: «Соціальна робота», «Психологія», «Право», «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа», «Фізична терапія, ерготерапія», «Фізична культура і спорт», а також за спеціальностями магістерського ступеня: «Соціальна робота», «Психологія» та «Фізична культура і
спорт», «Фізична терапія, ерготерапія».
Основи навчально-виховної роботи новоствореного закладу вищої освіти закладала начальник управління з навчальної роботи Т. В. Редкошеєнко, а нині – заступник директора з навчально-виховної роботи Н. І. Луцкевич.
Навчально-виховний процес в інституті забезпечують: відділ навчально-виховної роботи
(завідувач Т. В. Неклюєнко, заступник завідувача відділу Л. І. Філіпчук, методист І. В. Войціх);
відділ заочно-дистанційного навчання (завідувач С. Е. Клик, методист Є. В. Геделевич) та випускові кафедри.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ
ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Підрозділ здійснює підготовку фахівців спеціальностей «Психологія» та «Соціальна робота»
за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр».
«Соціальна робота» є однією з перших спеціальностей в інституті, за якою ще з 1999 р. вперше на Хмельниччині почали готувати фахівців цієї сфери. Від початку створення інституту підготовка соціальних працівників здійснювалася на кафедрі соціальної роботи під керівництвом
к.філос. н. В. В. Березинця. Тривалий час очолював кафедру видатний український педагог і науковець д.пед.н., професор М. І. Сметанський.
Підготовка фахівців за спеціальністю «Психологія» розпочалася з 2000 р. на однойменній кафедрі, яку за 19 років очолювали: д.пед.н., професор В. М. Гладкова, д.пед.н., професор А. В. Галімов,
8 к.психол.н. М. В. Деркач, професор В. С. Бастричев. З 2018 р. кафедри об’єднано в єдину
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кафедру психології та соціальної роботи, якою керує к.психол.н., доцент С. М. Кондратюк.
Підготовку майбутніх фахівців забезпечують 17 викладачів, серед яких – доктор наук, 2 професори, 12 кандидатів наук, 3 доценти: М. Є. Чайковський – д.пед. н., професор, В. С. Бастричев –
к.військ.н., професор, С. М. Кондратюк – к.психол.н., доцент, Л. В. Левицька – к.психол.н., доцент, Н. В. Волинець – к.психол.н., доцент, В. В. Березинець – к.філос.н., І. В. Войціх – к.пед.н.,
М. В. Деркач – к.психол.н., О. С. Ковтун – к.соціол.н., Н. О. Островська – к.пед.н., О. В. Польовик – к.пед.н., Л. С. Тріфаніна – к.пед.н., О. О. Корабльова, С. Е. Клик, Н. І. Луцкевич, О. А. Новікова, Л. І. Філіпчук.
Викладачі та студенти спеціальностей беруть активну участь у науковій роботі інституту, усі
дослідження та публікації реалізуються в межах теми науково‑дослідної роботи «Соціально-психологічна діяльність психолога в соціономічній сфері». Кафедра є організатором традиційних
науково‑практичних заходів з обміну досвідом серед теоретиків та практиків соціономічної сфери. Щорічно викладачі входять до складу журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково‑дослідницьких робіт учнів‑членів Хмельницького територіального відділення Малої академії наук
України.
Велику увагу кафедра приділяє науковій роботі студентів, працюють студентські наукові
гуртки «Практична психологія» та «Інсайт», досягненнями роботи яких за кілька останніх років є перемоги в наукових конкурсах та олімпіадах не лише університетського, а й всеукраїнського рівнів.
Випускники-психологи успішно працевлаштовані у різних організаціях на посадах психолога, а саме в обласних та районних дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах,
благодійних фондах, кризових центрах, психологічних службах «Телефон довіри», психологічному центрі «Інсайт», центрі розвитку «Простір», психіатричній лікарні та в багатьох інших
організаціях. Низка випускників займаються приватною психологічною практикою.
Випускники спеціальності «Соціальна робота» працюють в державних установах та організаціях, а саме в Управлінні праці та соціального захисту населення, Пенсійному фонді України,
Центрах зайнятості, Центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо. Крім того, чимало випускників професійно реалізують себе в мережі волонтерських, громадських організацій та
благодійних фондів, що працюють в сфері надання соціальних послуг населенню.
9
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КАФЕДРА ПРАВОВИХ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра готує фахівців за спеціальностями «Право», «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа», «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня «бакалавр».
Правову підготовку фахівців було розпочато з 1999 р. під керівництвом заслуженого юриста
України І. В. Козубця, його заступником була Л. О. Бохонок. Пізніше кафедру очолювали:
к.ю.н. В. В. Рєзнікова, к.ю.н. С. Й. Кравчук, к.ю.н. О. О. Кожушко, д.ю.н. А. М. Бернюков. Тривалий час на кафедрі працював к.іст.н. О. С. Симчишин (нині – Хмельницький міський голова).
Підготовку фахівців з документознавства та інформаційної діяльності вперше на Поділлі інститут розпочав з 2012 р. на однойменній кафедрі, яка була створена на основі кафедри журналістики, видавничої справи та редагування. Готувати фахівців спеціальності «Видавнича справа
та редагування» розпочали ще з 2001 р. В різні часи кафедру очолювали сучасний письменник та публіцист Б. П. Теленько, д.філол.н., доцент В. П. Мацько, к.іст.н. І. М. Федоров, к.пед.н.
І. А. Галатир та к.філол.н. О. А. Броварська. За час існування кафедри викладання здійснювали
відомі в нашому регіоні та за його межами науковці, журналісти, письменники та громадські діячі, серед яких відомий сучасний поет, видавець С. Д. Пантюк, редактор, журналіст, письменник
П. І. Маліш та ін.
Для підготовки фахівців у галузі фінансів 2007 р. було створено кафедру фінансів і кредиту.
Першим завідувачем кафедри був к.е.н., доцент В. І. Купратий, пізніше кафедру очолювали к.е.н.,
доцент С. А. Дражниця та к.е.н., доцент М. І. Приступа.
На даний час ці підрозділи об’єднано у кафедру правових та інформаційних технологій, яку
очолює к.пед.н. Ю. І. Лучко.
До професорсько-викладацького складу кафедри входить 22 викладачі, з яких – доктор наук,
12 кандидатів наук, 4 доценти, а саме: А. М. Бернюков – д.ю.н., доцент, О. О. Кожушко – к.ю.н.,
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Ю. О. Корольов – к.ю.н., Я. С. Пасічник – к.ю.н., О. В. Охман – к.ю.н., О. Г. Козицька – к.ю.н.,
Ю. І. Кицан – к.ю.н., Л. М. Мозолюк-Боднар – к.ю.н., Л. Л. Дика – к.філол.н., доцент, Ю. І. Лучко –
к.пед.н., М. І. Приступа – к.е.н., доцент, І. І. Мороз – к.політ.н., Л. М. Курняк – к.філос.н., доцент, Є. В. Геделевич, Л. Л. Головчук, О. О. Добровіцька, О. Г. Коновал, С. В. Константінова,
Т. В. Неклюєнко, Б. П. Теленько, Ж. М. Чайковська, А. А. Якименко.
Викладачі та студенти кафедри щорічно показують високі результати і у науково‑дослідній
роботі. Активно діють два студентські наукові гуртки «Правознавець» та «POST-REPOST», учасники яких неодноразово здобували перемогу у наукових конкурсах університетського та всеукраїнського рівнів. Професорсько-викладацьким складом щорічно проводяться круглі столи,
тренінги та конкурси для студентів та учнів навчальних закладів Хмельницької області, зокрема: традиційний міжвузівський науково‑практичний круглий стіл-семінар «Питання реалізації
і захисту прав та свобод людини і громадянина: вітчизняні реалії та проблематика», щорічний
творчий конкурс з краєзнавства та музеєзнавства для учнів 9–11 класів ЗОШ Хмельницької області та студентів середніх спеціальних закладів «Відкрий свою Україну!», тренінг з соціального
медіа-маркетингу «SMM–START–FACEBOOK».
Після здобуття юридичної освіти випускники успішно працюють на посадах державних
службовців органів державної влади та місцевого самоврядування, в судах, правоохоронних
органах, органах прокуратури, підрозділах державної виконавчої служби та служби виконання
покарань, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, а також багато з них є
самозайнятими особами, здійснюючи приватну підприємницьку, нотаріальну та адвокатську діяльність.
Випускники спеціальностей «Видавнича справа та редагування» й «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» працюють у редакціях регіональних видань, у прес-агенціях, в інформаційних службах, адміністративних, кадрових службах та архівних підрозділах державних і
комерційних організацій, бібліотечних установах, на телебаченні. Деякі випускники є відомими
журналістами та громадськими діячами, які активно впливають на розвиток суспільства у нашому регіоні, серед них: О. Радушинська, Л. Боровець, Т. Венгрова, Т. Ворожцова, І. Галка, О. Гуменна, Т. Заморока, С. Синькова, В. Тараненко, О. Царенко, О. Чушкіна та ін.
Економісти-випускники поповнили ряди та вдало працюють на керівних посадах у страхових компаніях, очолюють окремі відділи банківських установ, є провідними спеціалістами та
керівниками структурних підрозділів управлінь державного казначейства, пенсійного фонду,
районних державних адміністрацій, земельного управління тощо. Багато з них успішно реалізують себе як керівники приватних підприємств.

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ,
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Вперше на Хмельниччині фахівців з фізичної реабілітації, а на сучасному етапі фізичних
терапевтів, ерготерапевтів почали готувати в нашому інституті на кафедрі фізичної реабілітації
з 2001 р.
Першою завідувачкою кафедри була к.біолог. н. Л. Г. Васил’євих, в подальшому кафедру очолював д.біолог. н., професор В. П. Мурза. З 2018 р. кафедра має назву фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту та готує фахівців за спеціальностями: «Фізична терапія, ерготерапія» та «Фізична культура і спорт» за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр». Завідувачем
кафедри є к.пед.н., доцент Л. С. Кравчук.
Професорсько-викладацький склад кафедри – 14 осіб, з яких 2 доктори наук, 2 професора,
6 кандидатів наук, 4 доцентів, тренер міжнародного класу, заслужені тренери України, майстри
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спорту, а саме: М. Є. Чайковський – д.пед.н., професор, Заслужений тренер України, О. М. Мозолєв – д.пед.н., професор, В. І. Пуча – ЗМСУ, Заслужений тренер України, Ю. В. Дутчак – к.фіз.вих.,
доцент, Л. С. Кравчук – к.пед.н., доцент, В. В. Крупа – к.пед.н., доцент, В. П. Фесенко – к.мед.н.,
доцент, М. М. Шпілевська – к.мед.н., доцент, О. А. Малоголовка – к.мед.н., М. А. Хмара – МСУ,
Г. І. Бабчук, Т. Б. Криштофор, В. М. Матвійчук, О. І. Савчук.
Викладачі кафедри систематично підвищують свою професійну майстерність, беручи участь
у конференціях, круглих столах та тренінгах, проходять спеціалізовані курси та стажування, переймаючи досвід провідних фахівців з ерготерапії, фізичної культури і спорту.
Щорічно студенти кафедри беруть активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах з фізичної реабілітації, стають їх переможцями та призерами, отримують іменні
стипендії та премії, мають неодноразові нагороди на обласних, всеукраїнських, міжнародних
спортивних змаганнях.
Завдяки професійній майстерності викладацького складу випускники кафедри працюють:
асистентами фізичного терапевта, ерготерапевта, фахівцями з фізичної реабілітації в реабілітаційних центрах, інструкторами (методистами) з фізичної реабілітації у дошкільних закладах,
школах-інтернатах, навчально-реабілітаційних центрах, профілакторіях, тренерами у спортивних клубах, спортивно-оздоровчих таборах, інструкторами з оздоровчого фітнесу, фахівцями
у галузі фізичного виховання, спорту та рекреації, методистами з фізичної та оздоровчої фізичної культури, вчителями з фізичного виховання та основ здоров’я у закладах освіти, фахівцями
із менеджменту і управління спортом.
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НАУКОВО‑МЕТОДИЧНА РОБОТА ІНСТИТУТУ
Історія наукової роботи інституту бере початок зі створення науково‑методичного відділу, який розпочав свою діяльність
у 2001 р. Найбільших показників науково‑методична робота
досягла під керівництвом к.мед.н., доцента В. П. Фесенка та
д.пед.н., професора А. В. Галімова. Сьогодні науково‑дослідною роботою інституту завідує заступник директора з наукової роботи к.пед.н., доцент Л. С. Кравчук, а завідувачем науково‑методичного відділу є к.пед.н. Н. О. Островська.
За роки діяльності відділ став справжнім осередком наукового життя інституту: реалізовано 5 тем науково‑дослідних
робіт, а на сучасному етапі – ще 2 теми: НДР «Зміст і технології педагогічної, соціально-психологічної, реабілітаційної та
інформаційної діяльності з людьми з особливими потребами»
(шифр 0116U004296) – науковий керівник д.пед.н., професор
М. Є. Чайковський та НДР «Соціально-психологічна діяльність
психолога в соціономічній сфері» (шифр 0116U006969) – науковий керівник к.психол. н., доцент Н. В. Волинець.
З 2008 р. діє власна наукова школа – «Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з
молоддю з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього простору»,
засновником і науковим керівником якої
є професор М. Є. Чайковський. За роки
діяльності школи захищено докторську
та 18 кандидатських дисертацій; видано 15 монографій, 17 навчальних і 14
навчально-методичних посібників (10 з
яких з грифом МОН); здійснено понад
1 тис. публікацій у періодичних виданнях, з них 824 у фахових збірниках та
256 публікацій у закордонних виданнях; впроваджено авторські програми
покращення психомоторної активності
студентів з інвалідністю та комплексну методику; отримано 3 патенти на корисну модель. Однією з найбільш значущих робіт, яка
містить багаторічний досвід роботи наукової школи, є колективна монографія за науковим керівництвом М. Є. Чайковського «Теоретико-методологічні засади впровадження
інклюзії в закладах освіти». Прикметно відмітити, що авторський колектив
видання став переможцем Обласного конкурсу науково‑дослідних робіт
Хмельницької обласної ради у 2019 р.,
де монографія була відзначена як ґрунтовна теоретико-методологічна праця,
що має неабиякий соціальний ефект,
оскільки містить у собі результати докторських та кандидатських досліджень
УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»
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присвячених розробці теорії та новітніх
технологій впровадження інклюзивного
навчання в закладах освіти.
Співпрацюючи з кафедрами, з метою
популяризації результатів наукових досліджень, відділ науково‑методичної роботи започаткував і проводить низку щорічних наукових заходів. Так, упродовж
20 років організовано серію міжнародних
та всеукраїнських науково‑практичних
конференцій, науково‑практичних семінарів, тренінгів та творчих конкурсів. Зокрема, «Актуальні проблеми підготовки
фахівців соціальної сфери», «Актуальні проблеми підвищення професійної компетентності майбутніх психологів», «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації»,
«Соціально-педагогічна реабілітація в закладах освіти: проблеми та перспективи», «Актуальні
проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки
в умовах сталого економічного розвитку України», «Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні:
досвід та перспективи», «Сучасне
українське студентство: проблеми
та ціннісні орієнтації», «Навчання
і виховання в інклюзивному освітньому просторі: теорія та практика» та ін.
З 2009 р. засновано «Збірник
наукових праць Хмельницького
інституту соціальних технологій Університету «Україна», який
включено до переліку наукових фахових видань України у галузі педагогічних наук, а з 2017 р.
започатковано науково‑популярне видання «Збірник наукових праць молодих вчених».
Науковці інституту активно співпрацюють з іншими закладами вищої освіти України та зарубіжжя. Діють угоди
про співпрацю: з Національною академією сухопутних військ імені гетьмана
Петра Сагайдачного (м. Львів), ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ),
Вищою Педагогічною Школою в Лодзі
(Польща), Вищою Школою теології та
гуманітарних наук (Польща), Університетом Вітаутаса Великого (Литва), Познанською школою банківської справи
(Польща).
14
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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ
Хмельницький
коледж
Університету «Україна» створений з 2012 р. і складає
з Хмельницьким інститутом соціальних
технологій єдиний освітній навчально-науковий комплекс. Коледж готує молодших спеціалістів за спеціальністю «Право», а по завершенні студенти продовжують навчання
в Хмельницькому інституті.
Навчально-виховний процес коледжу забезпечують директор к.філос.н. В. В. Березинець та заступник к.пед.н. О. В. Польовик.

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ
Основною функцією Центру є супровід навчання осіб з особливими освітніми потребами.
Тривалий час Центр очолювала Л. Є. Савчук, а сьогодні керівником є О. О. Корабльова.
Завдяки діяльності Центру впроваджено елементи універсального дизайну навчальних приміщень: пандуси, вивіски на кабінетах рельєфно-крапковим шрифтом, маркувальні сходинки, ширина
дверних отворів, облаштовані санітарно-гігієнічні
кімнати, спеціальні поруччя тощо. Вперше в місті
навколо навчальних корпусів на дорогах встановлено лежачі поліцейські.
Для безперешкодного доступу студентів з особливими освітніми потребами до навчальних матеріалів Центр оснащено спеціальними програмами
та технічними засобами навчання. До їхніх послуг слухово‑мовленнєві тренажери, збільшувальні електронні лупи, брайлівські дошки та грифелі,
програма екранного доступу Nvda, яка озвучує навчальні матеріали, електронні підручники та
роботу в Інтернет-мережі.
Для студентів з порушенням зору лекційні матеріали навчальних дисциплін озвучено та розміщено на платформі Інтернет-підтримки навчального процесу Moodle, а для молоді з порушенням слуху супровід навчально-виховного процесу забезпечує перекладач української жестової
мови В. О. Шульжинська.
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БІБЛІОТЕКА
Бібліотека інституту розпочала комплектування своїх
книжкових фондів з 1999 р. із невеликої кількості подарованих
книг. За ці роки бібліотечний фонд зріс у рази і налічує нині понад 30 тис. примірників. З перших днів її очолювала Л. Є. Савчук, а з 2002 р. беззмінно завідує бібліотекою Л. Л. Головчук.
У бібліотеці створено електронний каталог, який вміщує
понад 4800 назв книг різної тематики, 2201 копію електронних
навчальних посібників та підручників.
У читальній залі, окрім постійно-змінних виставок (інформаційні виставки «нових надходжень», щомісячні виставки
до дат визначних подій та виставка духовної літератури, виставка друкованих праць викладачів, матеріалів конференцій,
круглих столів), знаходиться музей інституту. Сьогодні, як значуща скарбниця знань, бібліотека залишається невід’ємною
частиною навчально-виховного процесу ХІСТ.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИЙ ЦЕНТР
Центр створено у 2004 р. До нього входять
3 комп’ютерні класи, оснащені сучасною комп’ютерною технікою з вільним виходом до Інтернету. З дня
відкриття Центр очолює О. О. Добровіцька.
ІКЦ став справжнім інформаційним осередком для
студентства. Від початку створення Центру для підвищення рівня ефективності навчального процесу в інституті розроблено та запроваджено тестову форму
контролю знань студентів з використанням комп’ютерної техніки. Поточний та підсумковий контроль знань
студентської молоді з усіх дисциплін проводиться
на ПК щосеместрово для студентів всіх форм навчання.
В інституті впроваджено систему Інтернет-підтримки навчального процесу Moodle з метою формування
єдиного освітнього простору для максимального задоволення освітніх потреб та ефективної роботи студента
з навчальними дисциплінами. Система охоплює: мережу Інтернет, веб-сервери та інші атрибути мереж; електронну бібліотеку навчальних курсів,
корпоративну систему керування навчальним процесом в університеті. Студенти мають доступ
до електронних підручників, навчальних відео-матеріалів, лекційних матеріалів (конспектів), індивідуальних, семінарських та модульних тестових завдань.
Для молоді з особливими освітніми потребами та діючих учасників ООС, які не мають змоги
відвідувати аудиторні заняття, Центр забезпечує дистанційний зв’язок з викладачами за допомогою спеціальних засобів та програм.
16
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НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
На базі інституту з 2001 р. створено сучасний Навчально-реабілітаційний центр,
який об’єднує масажні та фізіотерапевтичні
кабінети, зал лікувальної фізичної культури,
науково‑дослідну лабораторію функціональної діагностики та реабілітації. Центр оснащено новітніми технічними засобами фізичної реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії,
тренажерами з фізичної культури, які мають
переваги у практичній діяльності фахівців.
Технічне забезпечення представлено фізіотерапевтичними апаратами: Green Press 12,
Myomed 134, Piezo Wave, Dimap V, Sonopuls
692v, Opton zimmer, Комп’ютерна біорезонансна діагностика, Tracomputer та ін.
На практичних заняттях студенти спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
навчаються проводити комплексне медико-біологічне обстеження, яке включає антропометрію, спірографію, велоергометрію,
динамометрію, а також моніторинг динаміки змін у фізіологічному стані організму.
Студенти спеціальності «Фізична культура
і спорт» опановують практичні навички використання сучасних технологій у навчально-тренувальному процесі.
У Навчально-реабілітаційному центрі разом із Центром соціальної інклюзії для студентів з особливими освітніми потребами
розробляються індивідуальні програми реабілітації та надаються реабілітаційні, психологічні та соціальні послуги.
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПІДРОЗДІЛИ ІНСТИТУТУ

Колектив бухгалтерії:
Гайдук Н. Б., Гасюк О. Б., Швиденюк Н. В.

Колектив управління організаційної
та кадрової роботи:
Чайковська Ж. М.,
Зайко В. В., Чайковська О. М.

Архіваріус – Українець Л. К.

Колектив господарського відділу:
Супрович Г. М., Дзюбак Н. П.,
Рябчик В. П., Телюх О. Є., Залевська Г. М.
18
Садівник
– Кшишовська А. П.
18

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

KHMELNYTSKYI INSTITUTE OF SOCIAL
TECHNOLOGIES OF
UNIVERSITY «UKRAINE»
Khmelnytskyi Institute of Social Technologies of University «Ukraine», founded in is the
youngest institution of higher education on Podillya.
During two decades of its existence the institution trained above 8 thousand of specialists, among
them‑800 people with special educational needs. The staff of the institute is proud of its graduates, who
became highly-qualified specialists and work in different spheres for the benefit of our state.
Powerful educational and material base meets all the demands to the institution of higher education,
which trains specialists of bachelors’ and masters’ levels. Information and computer centre with free
access to Internet, a library with more than 30 thousand copies of scientific and educational literature, the
Centre of Education and Rehabilitation with modern specialized literature, the Centre of Social Inclusion
etc operate at the institute.
From the very beginning to the present time the staff is headed by M. Chaikovskyi, Doctor of
pedagogical Sciences, Professor, Honored Trainer of Ukraine, the author of more than 140 scientific
publications.
Today the training of future specialists is carried out by 4 Doctors of Sciences, 27 Candidates of
Sciences, Professors, Associates of Professors including Honored Master of Sports, 2 Honored Trainers
of Ukraine, 5 «Excellent Workers of Education of Ukraine» and «Honored Workers of University
«Ukraine».
Long-standing activity of scientific and pedagogical team connected with the implementation of ideas
of inclusive education is indisputable contribution in the development of higher education. The institute
was the first in Khmelnytskyi region to implement in life the principles of inclusive educational space
and barrier-free access to getting higher education for people with special educational needs.
At present moment almost one thousand of people get higher education by six specialties, among
which 10% are youth with special needs and 17% -students- warriors of ATO/OUF.
Teachers and students are active participants of scientific, cultural and public life of our town,
the institution has extensive links with institutions of higher education, enterprises and organizations
of Khmelnytskyi region. Scientific headquarter of institute plays a key role in scientific search and
professional self-improvement of teachers and forms young researchers in various fields. Conferences,
seminars, roundtables and trainings of national and regional levels are held annually for students,
practitioners and leading scientists of Ukraine with the aim to exchange the experience.
Cultural and public and upbringing work is carried out on high level. Much attention is paid to the
sports work at the institute. The students are titled athletes, winners of sports competitions of international,
all-Ukrainian and regional levels in different kinds of sports.
It is important fact that Khmelnytskyi Institute of Social Technologies is in constant development.
New ideas, bold plans, modern vision of improvement of learning conditions, material and technical
base and the implementation of the best experience of educational work are born and realized here.
УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»
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ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ У ФОТО
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