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ГІДНО ЗУСТРІЧАЄМО 60-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ!
Хмельницький національний університет гідно представляє
українську освіту і науку на всіх рівнях, доповнюючи її здобутки.
За 60 років свого існування він пройшов шлях від загальнотехнічного факультету Українського поліграфічного інституту
імені Івана Федорова до Хмельницького національного університету. Науково-педагогічний колектив університету дав путівку в
життя десяткам тисяч кваліфікованих фахівців, які успішно
працюють в різноманітних галузях економіки, гідно представляють університет в органах державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, успішно працюють на виробництві та у
науковій сфері, в спорті, культурі та мистецтві, розширюють
горизонти в міжнародних відносинах.
Хмельницький національний університет готує фахівців освітніх рівнів бакалавра, магістра та освітньо-наукового рівня доктора
філософії з 42 спеціальностей за 124 освітніми програмами.
Сучасна матеріально-технічна база, висококваліфікований
науково-педагогічний колектив університету дозволяє забезпечити якісне задоволення потреб ринку праці кваліфікованими
кадрами, здійснити професійну підготовку та формування у
здобувачів вищої освіти основних ключових компетентностей,
необхідних для їх самореалізації.
Підготовку майбутніх фахівців в університеті здійснюють вісім факультетів і навчальний центр
заочно-дистанційної освіти, які об’єднують 42 кафедри, що забезпечують надання освітніх послуг за
такими галузями знань: інформаційні технології, управління та адміністрування, механічна інженерія,
електрична інженерія, автоматизація та приладобудування, хімічна та біоінженерія, електротехніка
та телекомунікації, виробництво та технології, архітектура та будівництво, аграрні науки та продовольство, фізична культура, охорона здоров’я, соціальна робота, сфера обслуговування, цивільна безпека,
освітні та педагогічні науки, культури і мистецтво, гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки,
право, природничі науки, математика та статистика, міжнародні відносини та туризм тощо.
Здобувачі вищої освіти мають можливість навчатися на військових кафедрах за програмою
підготовки офіцерів запасу, стажуватися за кордоном, приймати участь у програмах академічної
мобільності та отримати диплом європейського зразка. В університеті навчається майже шість тисяч
студентів. Освітній процес забезпечують 508 штатних науково-педагогічних працівників, з них 84 докторів наук, професорів та 350 кандидатів наук, доцентів.
Університет є знаним в Україні та за її межами освітнім, науковим та культурним центром, в
якому функціонує 11 навчально-науково-виробничих центрів, до складу яких входять різного рівня освітні
заклади та підприємства, 24 наукові школи, аспірантура та докторантура, 3 постійно діючі спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій та здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора
наук. Університет є засновником 8 наукових журналів.
Хмельницький національний університет має міжнародний статус провайдера з прийому офіційних сертифікаційних екзаменів SolidWorks, а також є центром підготовки до складання лінійки тестів на
підтвердження рівня знань англійської мови Pearson.
В рамках програми енергозбереження в університеті працюють 8 дахових сонячних електростанцій, що дає змогу забезпечувати власні потреби в електроенергії. Крім того, створені належні умови
для занять фізичною культурою та спортом, художньою самодіяльністю, відпочинку в ботанічному саду.
Хмельницький національний університет, з метою збереження життя та здоров’я громадян
України, а також для створення безпечного освітнього процесу та простору, в умовах воєнного стану,
розмістив на своїх площах Херсонський національний технічний університет.
Починаючи з 25 лютого 2022 року в Хмельницькому національному університеті створено пункт
прийому допомоги біженцям і військовим та пункт з плетіння маскувальних сіток, а також набув широкого розвитку та підтримки волонтерський рух.
Вибравши для навчання Хмельницький національний університет – ти обираєш своє майбутнє!

З повагою,
ректор

Сергій МАТЮХ
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ЛАСКАВО ПРОСИМО
ДО ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ!
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КАРТА-СХЕМА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
1. Навчальний корпус № 3
(головний)
2. Навчальний корпус № 1
3. Навчальний корпус № 2
4. Навчальний корпус № 4
5. Навчальний корпус № 5
6. Гуртожиток № 1
7. Гуртожиток № 2
8. Гуртожиток № 3
9. Гуртожиток № 4
10. Гуртожиток № 5
11. Будинок побуту
12. Навчально-виробничий
корпус
13. Університетська друкарня
14. Бібліотека
15. Спортивний комплекс
16. Спортивний зал
17. Стадіон університету
18. Спортивний майданчик
19. Актова зала
20. Їдальня
21. Кафетерій
22. Ботанічний сад
23. Паркова зона
24. Зона відпочинку
25. Службовий гараж
26. Паркування автомобілів
27. Медпункт
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ЯК ЗНАЙТИ НАВЧАЛЬНУ АУДИТОРІЮ
Номер аудиторії

3-219
Корпус

Поверх
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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Адреса: вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016, Україна
Тел.:
Приймальна ректора – (0382) 67-02-76
Відділ кадрів – (0382) 77-33-74
Відділ міжнародних зв’язків – (0382) 67-52-92
Приймальна комісія – (0382) 67-27-55
Координатор ЄКТС – (0382) 72-33-04
Факс: (0382) 67-42-65
Електронна пошта: centr@khnu.km.ua
Веб-сайт: https://khmnu.edu.ua/
Інформація для абітурієнтів: Приймальна комісія – (0382) 67-27-55.

Доїхати до Хмельницького національного університету можна:
– від центра міста – тролейбусами №№ 7а, 11а, 17, автобусами № 21, № 22;
– від залізничного вокзалу – тролейбусом № 7а, автобусом № 51, мікроавтобусами № 29, № 36;
– від автовокзалу № 1 – тролейбусом № 17, автобусом № 21.

АДМІНІСТРАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ
Ректор

Матюх Сергій Анатолійович, канд. екон. наук, доцент

Радник ректора

Скиба Микола Єгорович, д-р техн. наук, професор

Проректор з науково-педагогічної роботи

Лопатовський Віктор Григорович, канд. екон. наук, доцент

Проректор з науково-педагогічної роботи

Скиба Катерина Миколаївна, д-р пед. наук, професор

Проректор з наукової роботи

Синюк Олег Миколайович, д-р техн. наук, професор

Проректор з науково-педагогічної роботи

Нижник Віктор Михайлович, д-р екон. наук, професор

Проректор з науково-педагогічної роботи

Йохна Микола Антонович, д-р екон. наук, професор

Проректор з адміністративно-господарської роботи
і виробничого навчання
Головний бухгалтер

Фомов Анатолій Дмитрович
Корнік Наталя Леонідівна

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ
Голова

Скиба Микола Єгорович, д-р техн. наук, професор
член-кореспондент Національної академії
педагогічних наук України

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Заступник голови студентської ради

Мельник Анна Вячеславівна, студентка 2-го курсу
другого (магістерського) рівня вищої освіти
факультету міжнародних відносин і права,
тел.: (0382) 67-51-57

КООРДИНАТОР ЄКТС ВІД УНІВЕРСИТЕТУ
Шалапко Маріна Миколаївна – методист першої категорії навчально-методичного відділу
вул. Інститутська, 11, корпус 3, кабінет 3-218. м. Хмельницький, 29016
Телефон: (0382) 72-33-04; моб. +38 (067) 365-01-40
Факс: (0382) 67-42-65
E-mail: metod@khmnu.edu.ua; metod@khnu.km.ua
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ІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ
Червень 1962 р. – заснування загальнотехнічного факультету Українського поліграфічного інституту. На перший
курс вечірньої та заочної форм навчання зараховано 250 студентів. Переведено з інших ВНЗ на старші
курси ще 200 студентів заочної форми навчання.
Січень 1966 р. – факультет реорганізовується у філіал Українського поліграфічного інституту. Функціонує два
факультети: механічний і загальнотехнічний. На перший курс прийнято 520 осіб із них 90 осіб на
денну форму навчання. Ще 30 осіб зараховані на другий курс денної форми навчання механічного
факультету.
Вересень 1967 р. – філіал стає самостійним навчальним закладом – Хмельницьким технологічним інститутом
побутового обслуговування (ХТІПО). Ректором призначений С.М. Ганжуров В інституті діє три факультети: механічний, технологічний, загальнотехнічний. Загальна кількість студентів сягає 1500 осіб.
На дев’яти кафедрах працюють 65 штатних викладачів і лаборантів.
Липень 1969 р. – в інституті організовано чотири факультети, в їх числі два загальнотехнічних: Хмельницький
і Кам’янець-Подільський. За час перебування, з липня 1969 по грудень 1974 р., на посаді ректора
доц. М.І. Карпиленка, в інституті відкрито підготовче відділення та інженерно-економічний факультет.
Різними формами навчання охоплено 5639 студентів. На 21 кафедрі працювало 254 викладачів, з них
100 мали вчені ступені та звання.
Грудень 1974 р. – ректором інституту призначений д-р техн. наук, професор Р.І. Сілін, під керівництвом якого
ХТІПО інтенсивно розвивається і перетворюється у багатопрофільний вищий навчальний заклад, який
готує фахівців для багатьох галузей економіки.
Вересень 1989 р. – ВНЗ отримує статус Хмельницького технологічного інституту. За ці роки побудовано четвертий навчальний корпус, четвертий і п’ятий гуртожитки, суперсучасну бібліотеку, їдальню, спортивний
комплекс, дослідно-експериментальну базу науково-дослідного сектора, водовеслувальну базу, два
житлові будинки, розпочато будівництво п’ятого навчального корпусу. Відкриваються нові факультети: радіоелектроніки, бізнесу і права, по роботі з іноземними студентами. Інститут готує спеціалістів
для 47 країн світу. В інституті діє аспірантура та докторантура.
Жовтень 1994 р. – інститут акредитується за IV рівнем і отримує статус Технологічного університету Поділля.
Факультет по роботі з іноземними студентами реорганізовується в гуманітарно-педагогічний. Відкривається підготовка фахівців з восьми нових спеціальностей. Зростає кількість студентів.
1995 р. – досягнення Технологічного університету Поділля створили можливість заснування Мукачівського
філіалу з двома факультетами: інженерно-економічним і технологічним. Сьогодні це відокремлений
вищий навчальний заклад – Мукачівський державний університет.
2001 р. – у жовтні Технологічний університет Поділля очолив д-р техн. наук, професор М.Є. Скиба, який
продовжив його славні традиції створенням нових факультетів і відкриттям спеціальностей гуманітарного профілю, з дизайну, телекомунікацій та радіотехніки, з комп’ютерних та інформаційних технологій тощо. Станом на 01.01.2002 р. в університеті навчається понад 11 тисяч студентів, з них 6,4 тисячі
осіб за денною формою навчання, близько 1,5 тисячі осіб навчається на факультеті доуніверситетської
та післядипломної підготовки.
2003 р. – розпорядженням Кабінету Міністрів України № 771-р від 17.12.2003 р. та наказом Міністерства
освіти і науки України № 261 від 26.12.2003 р. Технологічний університет Поділля реорганізований
у Хмельницький державний університет.
2004 р. – указом Президента України № 954/2004 від 21.08.2004 р. та наказом Міністерства освіти і науки України
№ 719 від 13.09.2004 р. Хмельницькому державному університету надано статус національного. Загальний
контингент студентів складає понад 13 тис. осіб.
2014 р. – рішенням Акредитаційної комісії України Хмельницький національний університет визнаний акредитованим за IV рівнем (протокол № 109 від 03.06.2014 р.).
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СТРУКТУРА ОСВІТНІХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ
В університеті функціонує 8 факультетів, 42 кафедри та такі відділи: навчальний; навчально-методичний; аспірантури та докторантури, забезпечення якості вищої освіти; навчально-виховної роботи; ліцензування, акредитації, моніторингу освітнього процесу та видачі документів про вищу освіту; по роботі з іноземними студентами; науково-дослідних робіт; міжнародних зв’язків; зв'язків із громадськістю; фізичної культури і спорту; культури і мистецтва; фінансово-економічний; редакційно-видавничий; експлуатації та ремонту
об’єктів; наукова бібліотека; підготовче відділення тощо. В університеті діють центри: аналітики, моніторингу
та організації навчального процесу; заочно-дистанційної освіти; післядипломної освіти; цифрових технологій;
центр кар’єри; бухгалтерія, плановий відділ та інші структурні підрозділи, що забезпечують функціонування
університету.

Факультети університету
 Факультет гуманітарно-педагогічний
 Факультет здоров’я, психології, фізичної культури та спорту
 Факультет міжнародних відносин і права
 Факультет економіки і управління
 Факультет управління, адміністрування та туризму
 Факультет інженерії, транспорту та архітектури
 Факультет інформаційних технологій
 Факультет технологій та дизайну

Кафедри університету
1. Гуманітарно-педагогічний факультет
– Кафедра української філології
– Кафедра слов’янської філології
– Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва
– Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки
– Кафедра екології та біологічної освіти
2. Факультет здоров’я, психології, фізичної культури та спорту
– Кафедра психології та педагогіки
– Кафедра фізичної терапії, ерготерапії
– Кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту
3. Факультет міжнародних відносин і права
– Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук
– Кафедра міжнародної комунікації та політології
– Кафедра міжнародних економічних відносин
– Кафедра іноземних мов
– Кафедра германської філології та перекладознавства
– Кафедра іншомовної освіти і міжкультурної комунікації
– Кафедра права
4. Факультет економіки і управління
– Кафедра економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій
– Кафедра HR-інженірінгу в бізнес-економіці
– Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
– Кафедра маркетингу
– Кафедра обліку, аудиту та оподаткування
5. Факультет управління, адміністрування та туризму
– Кафедра менеджменту та адміністрування
– Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи
– Кафедра економічної теорії, підприємництва та торгівлі
8

6. Факультет інженерії, транспорту та архітектури
– Кафедра технології машинобудування
– Кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем
– Кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства
– Кафедра будівництва та цивільної безпеки
– Кафедра галузевого машинобудування та агроінженерії
– Кафедра архітектури та містобудування
7. Факультет інформаційних технологій
– Кафедра фізики і електротехніки
– Кафедра комп’ютерних наук
– Кафедра кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж
– Кафедра інженерії програмного забезпечення
– Кафедра телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій
– Кафедра комп’ютерної інженерії та інформаційних систем
– Кафедра вищої математики і комп’ютерних застосувань
– Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
8. Факультет технологій та дизайну
– Кафедра технології і конструювання швейних виробів
– Кафедра технології і конструювання виробів із шкіри
– Кафедра хімії та хімічної інженерії
– Кафедра дизайну
– Кафедра рисунку та проєктної графіки
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ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ ПЕРСОНАЛ І СТУДЕНТИ
У Хмельницькому національному університеті (ХНУ) працює 951 особа, у т.ч. 508 штатних посад
професорсько-викладацького складу, з них 84 докторів наук, у т.ч. 64 професорів та 350 кандидатів наук, у т.ч.
321 доцентів. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університеті здійснюється через аспірантуру та докторантуру.
Контингент студентів складає 5700 осіб, у т.ч. за денною формою навчання – близько 4608 осіб,
заочною та дистанційною – близько 1092 осіб.
Рівні та ступені вищої освіти. Підготовка фахівців в університеті здійснюється за такими освітніми
рівнями та ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук.
Бакалавр – освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується
закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної
програми (ОПП), обсяг якої становить 240 кредитів ЄКТС. Обсяг кредиту ЄКТС – 30 годин. Строк навчання –
3 роки 10 місяців. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності у неї повної загальної
середньої освіти. Для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра або фахової
передвищої освіти університет має право визнати і перезарахувати кредити, максимальний обсяг яких
визначається стандартом вищої освіти і не може перевищувати 120 кредитів ЄКТС.
Магістр – освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується закладом
вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньопрофесійної програми підготовки магістра становить 90–120 кредитів ЄКТС, освітньо-наукової програми –
120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма (ОНП) магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову)
компоненту обсягом не менше 30 %.
Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності у неї ступеня бакалавра.
Доктор філософії – освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні
вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою
радою в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та
публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Здобувати ступінь доктора філософії мають право
особи, які здобули ступінь магістра або мають рівень вищої освіти, що прирівнюється до ступеня магістра.
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30–60 кредитів ЄКТС.
Доктор наук – другий науковий ступінь, що здобувається особою на науковому рівні вищої освіти на
основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми. Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою за результатами публічного захисту дисертації або за сукупністю
наукових праць.

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
В університеті здійснюється підготовка фахівців різних рівнів вищої освіти за денною, заочною, дистанційною формами навчання за наведеними нижче освітніми програмами спеціальностей (спеціалізацій) у розрізі
факультетів.
Шифр і назва
галузі знань
1

01 – Освіта / Педагогіка

Код і назва спеціальності,
вид і назва освітньої програми
2
ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Назва
випускової кафедри
3

Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра
014.01 – Середня освіта (Українська мова і література) Кафедра
ОПП – Середня освіта (Українська мова і література.
української філології
Англійська мова)
ОПП – Середня освіта (Українська мова і література)
Кафедра
014.02 – Середня освіта.
слов’янської філології
Мова та література (польська)
ОПП Середня освіта. Мови і літератури
(польська, українська)
014.05 – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Кафедра екології
та біологічної освіти
ОПП – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
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Продовження таблиці
1
01 – Освіта / Педагогіка

2
014.10 – Середня освіта
(Трудове навчання та технології)
ОПП – Середня освіта. Трудове навчання та технології.
Інформатика
015.36 – Професійна освіта
(Технологія виробів легкої промисловості)
ОПП – Професійна освіта. Технологія виробів легкої
промисловості (Швейні вироби) – скорочена форма
015.38 – Професійна освіта (Транспорт)
ОПП – Професійна освіта. Транспорт
(Обслуговування та ремонт автомобілів)

3
Кафедра технологічної
та професійної освіти
і декоративного мистецтва
Кафедра технологічної
та професійної освіти
і декоративного мистецтва
Кафедра технологічної
та професійної освіти
і декоративного мистецтва

02 – Культура і мистецтво 023 – Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація
ОПП – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво

Кафедра технологічної
та професійної освіти
і декоративного мистецтва

03 – Гуманітарні науки

Кафедра
слов’янської філології

10 – Природничі науки
23 – Соціальна робота

035.033 – Філологія. Слов’янські мови та літератури
(переклад включно), перша польська
ОПП – Польська мова і література,
друга мова – англійська
035.01 – Філологія. Українська мова та література
ОПП – Філологія. Українська мова та література
101 – Екологія
ОПП – Екологія
231 – Соціальна робота
ОПП – Соціальна робота. Соціальна педагогіка та коучинг

Кафедра
української філології
Кафедра екології
та біологічної освіти
Кафедра соціальної роботи
і соціальної педагогіки

Освітньо-професійні програми підготовки магістра
01 – Освіта/Педагогіка

014.05 – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Кафедра екології
ОПП – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
та біологічної освіти
014.10 – Середня освіта
Кафедра технологічної
(Трудове навчання та технології)
та професійної освіти
ОПП – Середня освіта.
і декоративного мистецтва
Трудове навчання та технології, інформатика
015.36 – Професійна освіта
Кафедра технологічної
(Технологія виробів легкої промисловості)
та професійної освіти
ОПП – Професійна освіта. Технологія виробів
і декоративного мистецтва
легкої промисловості (Швейні вироби)
015.38 – Професійна освіта (Транспорт)
Кафедра технологічної
ОПП – Професійна освіта. Транспорт
та професійної освіти
(Обслуговування та ремонт автомобілів)
і декоративного мистецтва
03 – Гуманітарні науки
035.01 – Філологія. Українська мова та література
Кафедра
ОПП – Філологія. Українська мова та література
української філології
035.033 – Філологія. Слов’янські мови та літератури Кафедра
(переклад включно), перша польська
слов’янської філології
ОПП – Філологія. Слов’янські мови та літератури
(переклад включно), перша – польська
10 – Природничі науки
101 – Екологія
Кафедра екології
ОПП – Екологія
та біологічної освіти
23 – Соціальна робота
231– Соціальна робота
Кафедра соціальної роботи
ОПП – Соціальна робота. Соціальна педагогіка
і соціальної педагогіки
ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ПСИХОЛОГІЇ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра
01 – Освіта / Педагогіка 014.11 – Середня освіта (Фізична культура)
Кафедра теорії і методики
ОПП – Середня освіта (Фізична культура)
фізичного виховання і спорту
017 – Фізична культура і спорт
Кафедра теорії і методики
ОПП – Фізична культура і спорт
фізичного виховання і спорту
05 – Соціальні
Кафедра психології
053 – Психологія
та поведінкові науки
та педагогіки
ОПП – Психологія
22 – Охорона здоров’я
227 – Фізична терапія, ерготерапія
Кафедра фізичної терапії,
ОПП – Фізична терапія, ерготерапія
ерготерапії
ОПП – Ерготерапія
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Продовження таблиці
1

2
3
Освітньо-професійні програми підготовки магістра
01 – Освіта / Педагогіка 014.11 – Середня освіта (Фізична культура)
Кафедра теорії і методики
ОПП – Середня освіта (Фізична культура)
фізичного виховання і спорту
017 – Фізична культура і спорт
Кафедра теорії і методики
ОПП – Фізична культура і спорт
фізичного виховання і спорту
05 – Соціальні
053 – Психологія
Кафедра психології
та поведінкові науки
ОПП – Психологія
та педагогіки
Освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії
05 – Соціальні
053 – Психологія
Кафедра психології
та поведінкові науки
ОНП – Психологія
та педагогіки
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ПРАВА

Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра
01 – Освіта/Педагогіка
014.02 – Середня освіта. Мова та література
Кафедра іншомовної освіти
(англійська)
і міжкультурної комунікації
Додаткова предметна спеціальність:
014.02 – Середня освіта. Мова та література
(німецька)
ОПП – Англійська мова і література
03 – Гуманітарні науки 035.041 – Філологія. Германські мови та літератури Кафедра
германської філології
(переклад включно), перша – англійська
та перекладознавства
ОПП – Германська філологія та перекладознавство:
англійська мова та друга іноземна мова
ОПП – Германські мови та літератури (переклад включно),
перша – англійська
035.10 – Філологія. Прикладна лінгвістика
Кафедра іншомовної освіти
ОПП – Філологія. Прикладна лінгвістика
і міжкультурної комунікації
05 – Соціальні
052 – Політологія
Кафедра міжнародної
та поведінкові науки
ОПП – Політологія
комунікації та політології
08 – Право
081 – Право
Кафедра права
ОПП – Право
29 – Міжнародні
291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації
Кафедра міжнародної
відносини
та регіональні студії
комунікації та політології
ОПП – Міжнародна інформація
ОПП – Міжнародні відносини
ОПП – Міжнародні відносини, суспільні комунікації
та регіональні студії
292 – Міжнародні економічні відносини
Кафедра міжнародних
ОПП – Міжнародні економічні відносини
економічних відносин
ОПП – Міжнародна логістика та митна справа
Освітньо-професійні програми підготовки магістра
01 – Освіта / Педагогіка 014.02 – Середня освіта. Мова та література
Кафедра іншомовної освіти
(англійська)
і міжкультурної комунікації
Додаткова предметна спеціальність:
014.02 – Середня освіта. Мова та література
(німецька)
ОПП – Мова і література (англійська)
03 – Гуманітарні науки 035.041 – Філологія. Германські мови та літератури Кафедра
(переклад включно), перша – англійська
германської філології
ОПП – Германська філологія та перекладознавство:
та перекладознавства
англійська мова та друга іноземна мова
29 – Міжнародні
291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації
Кафедра міжнародної
відносини
та регіональні студії
комунікації та політології
ОПП – Міжнародна інформація
292 – Міжнародні економічні відносини
Кафедра міжнародних
ОПП – Міжнародні економічні відносини
економічних відносин
Освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії
01 – Освіта / Педагогіка 011 – Освітні, педагогічні науки
Кафедра іншомовної освіти
ОНП – Освітні, педагогічні науки
і міжкультурної комунікації
12

Продовження таблиці
1

05 – Соціальні
та поведінкові науки

07 – Управління
та адміністрування

05 – Соціальні
та поведінкові науки

07 – Управління
та адміністрування

05 – Соціальні
та поведінкові науки
07 – Управління
та адміністрування

2
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

3

Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра
051 – Економіка
Кафедра економіки,
ОПП – Економічна кібернетика
аналітики, моделювання та
ОПП – Економіка і аналітика бізнесу
інформаційних технологій
051 – Економіка
Кафедра HR-інженірінгу
ОПП – HR-інжиніринг у бізнес-економіці
в бізнес-економіці
ОПП – Управління персоналом та економіка праці
071 – Облік і оподаткування
Кафедра обліку, аудиту
ОПП – Облік і оподаткування
та оподаткування
072 – Фінанси, банківська справа та страхування
Кафедра фінанси, банківОПП – Фінанси, банківська справа та страхування
ської справи та страхування
075 – Маркетинг
Кафедра маркетингу
ОПП – Маркетинг
Освітньо-професійні програми підготовки магістра
051 – Економіка
Кафедра економіки,
ОПП – Економічна кібернетика
аналітики, моделювання
ОПП – Економіка підприємства
та інформаційних
технологій
051 – Економіка
Кафедра HR-інженірінгу
ОПП – Управління персоналом та економіка праці
в бізнес-економіці
071 – Облік і оподаткування
Кафедра обліку, аудиту
ОПП – Облік і оподаткування
та оподаткування
072 – Фінанси, банківська справа та страхування
Кафедра фінанси,
ОПП – Фінанси, банківська справа та страхування
банківської справи
та страхування
075 – Маркетинг
Кафедра маркетингу
ОПП – Маркетинг
Освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії
051 – Економіка
Кафедра економіки,
ОНП – Економіка
аналітики, моделювання та
інформаційних технологій
075 – Маркетинг
Кафедра маркетингу
ОНП – Маркетинг

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ТУРИЗМУ
Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра
05 – Соціальні
та поведінкові науки
07 – Управління
та адміністрування

24 – Сфера
обслуговування

051 – Економіка
ОПП – Економічна безпека
073 – Менеджмент
ОПП – Менеджмент
ОПП – Management
ОПП – Менеджмент та бізнес-адміністрування
ОПП – Бізнес-адміністрування
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОПП – Управління торговельним бізнесом
і комерційна логістика
ОПП – Управління підприємницькою діяльністю
241 – Готельно-ресторанна справа
ОПП – Готельно-ресторанна справа
242 – Туризм
ОПП – Туризм

28 – Публічне управління 281 – Публічне управління та адміністрування
та адміністрування
ОПП – Публічне управління та адміністрування
13

Кафедра економічної теорії,
підприємництва та торгівлі
Кафедра менеджменту
та адміністрування

Кафедра економічної теорії,
підприємництва та торгівлі
Кафедра туризму
та готельно-ресторанної
справи
Кафедра туризму
та готельно-ресторанної
справи
Кафедра менеджменту
та адміністрування

Продовження таблиці
1

2

3

Освітньо-професійні програми підготовки магістра
07 – Управління
та адміністрування

073 – Менеджмент
ОПП – Бізнес-адміністрування
ОПП – Менеджмент організацій
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ОПП – Управління торговельним бізнесом
і комерційна логістика
ОПП – Підприємництво
242 – Туризм
ОПП – Туризм

24 – Сфера
обслуговування

Кафедра менеджменту
та адміністрування
Кафедра економічної теорії,
підприємництва та торгівлі

Кафедра туризму
та готельно-ресторанної
справи
Освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії
073 – Менеджмент
Кафедра менеджменту
ОНП – Менеджмент
та адміністрування

07 – Управління
та адміністрування

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ, ТРАНСПОРТУ ТА АРХІТЕКТУРИ
13 – Механічна інженерія

14 – Електрична інженерія

19 – Архітектура
та будівництво
20 – Аграрні науки
та продовольство
26 – Цивільна безпека
27 – Транспорт

13 – Механічна інженерія

14 – Електрична інженерія
26 – Цивільна безпека

Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра
131 – Прикладна механіка
Кафедра технології
ОПП – Технології машинобудування
машинобудування
132 – Матеріалознавство
Кафедра
ОПП – Відновлення та технічний сервіс автомобілів
трибології, автомобілів
та матеріалознавства
133 – Галузеве машинобудування
Кафедра
ОПП – Агропереробка та інжиніринг
галузевого машинознавства
ОПП – Машини та апарати харчових виробництв
та агроінженерії
133 – Галузеве машинобудування
Кафедра машин і апаратів,
ОПП – Робототехнічні та мехатронні системи галузі
електромеханічних
ОПП – Машини та апарати легкої промисловості
та енергетичних систем
141 – Електроенергетика, електротехніка
Кафедра машин і апаратів,
та електромеханіка
електромеханічних
ОПП – Електропобутова техніка
та енергетичних систем
ОПП – Енергетичний менеджмент
191 – Архітектура та містобудування
Кафедра архітектури
ОПП – Архітектура та містобудування
та містобудування
208 – Агроінженерія
Кафедра галузевого
ОПП – Агроінженерія
машинобудування
та агроінженерії
263 – Цивільна безпека
Кафедра будівництва
ОПП – Охорона праці (за галузями)
та цивільної безпеки
274 – Автомобільний транспорт
Кафедра трибології,
ОПП – Автомобільний транспорт
автомобілів
та матеріалознавства
Освітньо-професійні програми підготовки магістра
131 – Прикладна механіка
Кафедра технології
ОПП – Технологія машинобудування
машинобудування
132 – Матеріалознавство
Кафедра трибології, автомоОПП – Відновлення та технічний сервіс автомобілів
білів та матеріалознавства
133 – Галузеве машинобудування
Кафедра галузевого
ОПП – Машини та апарати харчових виробництв
машинобудування
та агроінженерії
133 – Галузеве машинобудування
Кафедра машин і апаратів,
ОПП – Машини та апарати легкої промисловості
електромеханічних
та енергетичних систем
141 – Електроенергетика, електротехніка
Кафедра машин і апаратів,
та електромеханіка
електромеханічних
ОПП – Електропобутова техніка
та енергетичних систем
263 – Цивільна безпека
Будівництва та цивільної
ОПП – Охорона праці (за галузями)
безпеки
14

Продовження таблиці
1

2
3
Освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії
13 – Механічна інженерія 131 – Прикладна механіка
Кафедра технології
ОНП – Прикладна механіка
машинобудування
133 – Галузеве машинобудування
Кафедра машин і апаратів,
ОНП – Галузеве машинобудування
електромеханічних
та енергетичних систем
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
12 – Інформаційні
технології

15 – Автоматизація
та приладобудування
17 – Електроніка
та телекомунікації

12 – Інформаційні
технології

15 – Автоматизація
та приладобудування
17 – Електроніка
та телекомунікації

11 – Математика
та статистика

Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра
121– Інженерія програмного забезпечення
Кафедра інженерії
ОПП – Інженерія програмного забезпечення
програмного забезпечення
122 – Комп’ютерні науки
Кафедра
ОПП – Комп’ютерні науки
комп’ютерних наук
123 – Комп’ютерна інженерія
Кафедра комп’ютерної
ОПП – Комп’ютерна інженерія та програмування
інженерії та інформаційних
систем
123 – Комп’ютерна інженерія
Кафедра кібербезпеки
ОПП – Програмування та захист комп’ютерних систем
і мереж
125 – Кібербезпека
Кафедра кібербезпеки
ОПП – Кібербезпека
126 – Інформаційні системи та технології
Кафедра комп’ютерної
ОПП – Інформаційні системи та технології
інженерії та інформаційних
систем
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
Кафедра автоматизації та
технології
комп’ютерно-інтегрованих
ОПП – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології технологій
172 – Телекомунікації та радіотехніка
Кафедра телекомунікацій,
ОПП – Телекомунікації, медійні технології
медійних та інтелектуальних
та інтелектуальні мережі
технологій
172 – Телекомунікації та радіотехніка
Кафедра автоматизації та
ОПП – Телекомунікації та інформаційно-комунікаційні комп’ютерно-інтегрованих
технології
технологій
Освітньо-професійні програми підготовки магістра
121– Інженерія програмного забезпечення
Кафедра інженерії
ОПП – Інженерія програмного забезпечення
програмного забезпечення
122 – Комп’ютерні науки
Кафедра
ОПП – Комп’ютерні науки
комп’ютерних наук
123 – Комп’ютерна інженерія
Кафедра комп’ютерної
ОНП – Комп’ютерна інженерія та програмування
інженерії та інформаційних
систем
123 – Комп’ютерна інженерія
Кафедра кібербезпеки
ОПП – Програмування та захист комп’ютерних систем
та мереж
125 – Кібербезпека
Кафедра кібербезпеки
ОПП – Кібербезпека
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
Кафедра автоматизації та
технології
комп’ютерно-інтегрованих
ОПП – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології технологій
172 – Телекомунікації та радіотехніка
Кафедра автоматизації та
ОПП – Телекомунікації та радіотехніка
комп’ютерно-інтегрованих
технологій;
Кафедра телекомунікацій,
медійних та інтелектуальних
технологій
Освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії
113 – Прикладна математика
Кафедра комп’ютерних
ОНП – Прикладна математика
наук
15

Продовження таблиці
1
12 – Інформаційні
технології

17 – Електроніка
та телекомунікації

2
122 – Комп’ютерні науки
ОНП – Комп’ютерні науки
123 – Комп’ютерна інженерія
ОНП – Комп’ютерна інженерія
172 – Телекомунікації та радіотехніка
ОНП – Телекомунікації та радіотехніка

3
Кафедра комп’ютерних
наук
Кафедра комп’ютерної
інженерії та інформаційних
систем
Кафедра телекомунікацій,
медійних та інтелектуальних
технологій

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
02 – Культура
і мистецтво
16 – Хімічна
та біоінженерія
18 – Виробництво
та технології

02 – Культура
і мистецтво
16 – Хімічна
та біоінженерія
18 – Виробництво
та технології

Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра
022 – Дизайн
Кафедра дизайну
ОПП – Дизайн
161 – Хімічні технології та інженерія
Кафедра хімії
та хімічної інженерії
ОПП – Хімічні технології та інженерія
182 – Технології легкої промисловості
Кафедра технологій
ОПП – Конструювання та технології швейних виробів та конструювання
швейних виробів
182 – Технології легкої промисловості
Кафедра технологій
ОПП – Індустрія моди в легкій промисловості
та конструювання виробів
із шкіри
Освітньо-професійні програми підготовки магістра
022 – Дизайн
Кафедра дизайну
ОПП – Дизайн
161 – Хімічні технології та інженерія
Кафедра хімії
ОПП – Хімічні технології та інженерія
та хімічної інженерії
182 – Технології легкої промисловості
Кафедра технологій
ОПП – Конструювання та технології швейних виробів та конструювання
швейних виробів
182 – Технології легкої промисловості
Кафедра технологій
ОПП – Проєктування взуття та галантерейних виробів та конструювання виробів
із шкіри

Підвищення кваліфікації здійснюється за акредитованими спеціальностями – ліцензований обсяг 340 осіб.
Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями) – 100 осіб.
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ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
З ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ТА ДОКТОРІВ НАУК
Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в університеті здійснюється через аспірантуру і докторантуру. Аспірантура в університеті відкрита у грудні 1988 року, а докторантура – у квітні 2000 року. Підготовка в аспірантурі здійснюється за 13 освітньо-науковими програмами. У докторантурі здобувачі навчаються
за 8 науковими спеціальностями. В університеті працює 4 спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій.
Щороку в аспірантурі навчається близько 110 осіб, в докторантурі – до 5 осіб.
Програми підготовки доктора філософії
Шифр і назва галузі*

Код
спеціальності
011

01 – Освіта / Педагогіка
015
051
05 – Соціальні та поведінкові науки
053
073
07 – Управління та адміністрування
075
11 – Математика та статистика

113
122

12 – Інформаційні технології
123
131
13 – Механічна інженерія
133
17 – Електроніка та телекомунікації

172

18 – Виробництво та технології

182

Найменування спеціальності
(назва освітньо-наукової програми)
Освітні, педагогічні науки
ОНП – Освітні, педагогічні науки
Професійна освіта (за спеціалізаціями)
ОНП – Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Економіка
ОНП – Економіка
Психологія
ОНП – Психологія
Менеджмент
ОНП – Менеджмент
Маркетинг
ОНП – Маркетинг
Прикладна математика
ОНП – Прикладна математика
Комп’ютерні науки
ОНП – Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Комп’ютерна інженерія
ОНП – Комп’ютерна інженерія
Прикладна механіка
ОНП – Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
ОНП – Галузеве машинобудування
Телекомунікації та радіотехніка
ОНП – Телекомунікації та радіотехніка
Технології легкої промисловості
ОНП – Технології легкої промисловості

Примітка. *Перелік галузей знань і спеціальностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
№ 266 від 29.04.2015 р. (ред. від 24.07.2021).

Програми підготовки доктора наук
Шифр і назва галузі знань
01 – Освіта / Педагогіка
05 – Соціальні та поведінкові науки
12 – Інформаційні технології
13 – Механічна інженерія
18 – Виробництво та технології

Шифр
спеціальності
011
015
051
122
123
131
133
182

Стипендія аспіранта складає 7264 грн на місяць.
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Назва спеціальності
Освітні, педагогічні науки
Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Економіка
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Технології легкої промисловості

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАРАХУВАННЯ
На навчання до Хмельницького національного університету приймаються
громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проживають на
території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньокваліфікаційний) рівень і виявили бажання здобути вищу освіту.
Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:
– міжнародних договорів України;
– загальнодержавних програм;
– договорів, укладених між університетом і фізичними та юридичними особами.
Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за освітніми
програмами різних освітніх рівнів та ступенів є ліцензія Міністерства освіти і
науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в установленому законодавством порядку, та Правила прийому, затверджені Вченою
радою університету.
Фінансування підготовки фахівців в університеті здійснюється за рахунок:
– видатків державного бюджету;
– державних пільгових довгострокових кредитів;
– коштів фізичних та юридичних осіб.
Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в університеті на конкурсній основі
відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за
кошти державного або місцевого бюджету.
Усі особи, які здобувають вищу освіту в університеті, мають рівні права та обов’язки.
Детальна інформація про умови вступу на різні освітні програми спеціальностей подана на сайті
університету (сторінка «ВСТУПНИКАМ»).

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
Прийом іноземних громадян на навчання може проводитися очно або дистанційно.
Для того, щоб стати студентом Хмельницького національного університету, іноземцям та особам без громадянства необхідно пройти наступні етапи:
І. Отримати запрошення на навчання.
Для всіх іноземців і осіб без громадянства має бути зареєстровано запрошення на навчання (термін дії – 1 рік).
Для отримання запрошення на навчання необхідно:
1. Повідомити про бажання іноземця або особи без громадянства навчатися в Хмельницькому національному університеті. Для цього особа має відправити лист на електронну адресу (interstudy@khmnu.edu.ua).
2. До листа необхідно додати наступне:
– копію першої сторінки паспортного документа або іншого документа,
що посвідчує особу іноземного абітурієнта;
– копію документа про попередню освіту з одержаними з навчальних
дисциплін оцінками (балами);
– згоду на збір та обробку персональних даних.
3. Сплатити за послуги з інформаційної підтримки Українського державного центру міжнародної
освіти. Банківські реквізити та способи оплати надсилаються електронною поштою.
4. Після оплати інформаційних послуг вступник повинен скласти вступні випробування (онлайн).
Брати участь у дистанційному прийманні можуть іноземці, які отримали:
– запрошення на навчання;
– комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки уповноваженого МОН державного
підприємства;
– візу для в’їзду в Україну з метою навчання.
Завдяки процедурі отримання запрошення та комплексу послуг, інформація про запрошення на навчання стає доступною для перевірки консульськими установами України та іншими компетентними органами.
Звернутися за візою до посольства України можна за посиланням – mfa.gov.ua/en/consular-affairs, для дистанційного вступу також необхідна віза.
ІІ. Прибути в Україну для навчання у встановлені терміни або розпочати навчання за допомогою
дистанційних технологій.
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Навчальний рік в Україні розпочинається з 1 вересня. Прийом іноземних громадян відбувається, як правило,
з 05 липня до 01 листопада, окрім прийому на навчання на підготовче відділення, що триває протягом року.
Для того, щоб вчасно прибути на навчання до Хмельницького національного університету іноземцям та
особам без громадянства необхідно повідомити Хмельницький національний університет про заплановану дату
прибуття іноземця в Україну та надіслати на електронну адресу відділу по роботі з іноземними студентами
(interstudy@khmnu.edu.ua) білет та персональні дані особи, яка буде зустрічати іноземного громадянина. Ці дані
потрібно надіслати на електронну пошту відділу по роботі з іноземними студентами не пізніше, ніж за 5 днів до
запланованої дати прибуття.
Така інформація є необхідною для створення листа для зустрічі іноземного громадянина, а також своєчасного інформування Українського державного центру міжнародної освіти (УДЦМО) та прикордонної служби
України.
ІІІ. Подати документи до Хмельницького національного університету.
Подати або надіслати до відділу по роботі з іноземними громадянами (3 корпус, кабінет 320б), наступні
документи:
1. Документ (оригінал та завірену копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень, на основі якого здійснюється вступ.
2. Додаток (оригінал та завірену копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності).
3. Академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або
поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка).
4. Оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за
попереднім ступенем (освітнім рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з
навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти.
5. Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства,
перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
6. Сертифікат про стан здоров’я і картка зі щепленнями (легалізована офіційним органом охорони
здоров’я країни, з якої прибув іноземний громадянин) а також інші документи, відповідно до вимог пов’язаних
з необхідністю запобігання та поширенню гострого респіраторного захворювання COVID-19 викликаного
коронавірусом SARS-CoV-2.
7. Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України
(оформлюється на території України після зарахування).
8. Фотокартки розміром 3,5 × 4,5 мм – 8 шт.
9. Оригінал запрошення на навчання в Україні.
Документи, зазначені у підпунктах 1–5, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним
засвідченням перекладу. Документи, зазначені у підпунктах 1–4, мають бути засвідчені в країні їх видачі у
спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Відповідно до чинного законодавства України усі документи про попередню освіту іноземних громадян обов’язково повинні проходити процедуру визнання в Міністерстві освіти і науки України. Оплату
процедури визнання здійснює замовник-іноземець.
У разі відсутності підтвердження автентичності та/або еквівалентності іноземного освітнього документа
університет відраховує його власника.
З метою упередження можливих фактів шахрайства керівництво Хмельницького національного університету інформує, що уповноваженими представниками навчального закладу з профорієнтаційної роботи
серед іноземних громадян є співробітники відділу по роботі з іноземними громадянами (тел. (0382) 77-35-04;
e-mail: interstudy@khmnu.edu.ua).

МІГРАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну на законній підставі, можуть тимчасово
перебувати на території України протягом дії візи.
Продовження терміну перебування в Україні іноземців і осіб без громадянства, які прибули з метою
навчання, здійснюється органами Державної міграційної служби за поданням відповідного навчального
закладу. Для продовження строку перебування в Україні в триденний термін після прибуття в Україну іноземець повинен подати до університету всі необхідні документи.
У разі зміни інформації в паспорті іноземця протягом строку дії посвідки інформація про це подається
до територіального органу або підрозділу ДМС, який видав посвідку, протягом місяця з моменту настання зміни.
При відрахуванні іноземця з навчального закладу університет повинен у 10-денний строк надати
Міграційній службі повідомлення про припинення ним навчання, здати посвідку і скасувати реєстрацію. Після
цього протягом 7 днів іноземець повинен залишити територію України.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИЗНАННЯ КРЕДИТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
І ПОПЕРЕДНЬОГО НАВЧАННЯ.
ПРИНЦИПИ ПРИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТІВ ЄКТС
Визнання і зарахування кредитів ЄКТС (далі – кредит) – процес, через який університет засвідчує, що
результати навчання (освітні компоненти, присвоєні кредити ЄКТС), здобуті особою за формальною освітою та неформальною / інформальною освітою відповідного рівня вищої освіти, досягнуті й оцінені в іншому закладі вищої
освіти, у т.ч. за програмами академічної мобільності, задовольняють вимоги певної освітньої програми. Визнанню
кредитної мобільності для здобувачів вищої освіти, які навчаються за програмами академічної мобільності, має
передувати укладання тристоронньої угоди між: здобувачем вищої освіти, закладом вищої освіти, що скеровує
здобувача вищої освіти на навчання (базовий), і закладом вищої освіти, що приймає здобувача вищої освіти на
навчання (заклад-партнер). Угода має передбачати програму навчання здобувача вищої освіти у закордонному
закладі-партнері, бути узгодженою і підписаною трьома сторонами до початку мобільності. У цьому випадку
успішно виконана програма і отримані впродовж мобільності кредити будуть повністю визнані і зараховані здобувачеві вищої освіти в університеті. Кредити присвоюються здобувачеві вищої освіти у разі підтвердження належним
оцінюванням досягнення визначених результатів навчання відповідного рівня. У випадку незадовільного досягнення результатів навчання кредити не присвоюються. Кількість кредитів, присвоєних здобувачеві вищої освіти,
відповідає кількості кредитів, призначених навчальній дисципліні (освітньому компонентові) освітньою програмою.
Для визнання кваліфікацій з метою подальшого навчання (ступенева мобільність) відмінність у кількості кредитів, здобутих після отримання кваліфікації, не є важливою. Основний чинник, який має враховуватися, – це програмні результати навчання. Наприклад, студент має право бути зарахованим на однойменну або
споріднену магістерську програму, незалежно від того чи його бакалаврська програма базується на 180 чи
240 кредитах ЄКТС. У випадку суттєвої відмінності освітніх програм особа, яка бажає навчатися на наступному
освітньому рівні, має здавати додаткові вступні іспити.
Процедура визнання попереднього навчання (формального, неформального / інформального) і присвоєння
відповідних кредитів здійснюється деканатами порівнянням змісту програм і результатів навчання та кількості
кредитів, присвоєних студентам при проходженні попереднього навчання відповідно до Положення про порядок
перезарахування результатів навчання та визначення академічної різниці у Хмельницькому національному
університеті. З цією метою випускові кафедри розробляють критерії оцінювання для вимірювання досягнутих
результатів навчання, надають консультації, проводять контрольні заходи у вигляді співбесід, тестів тощо. Як
основний інструмент оцінювання рекомендується використовувати метод портфоліо, який має вміщувати
документи, які особа, що навчається, зібрала для розкриття і підтвердження своїх індивідуальних навичок та
знань, набутих через попередній досвід у неформальному та формальному навчанні.

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ І МОЖЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
Міжнародне співробітництво Хмельницького національного університету спрямоване на інтеграцію університету до європейського та
світового освітнього простору і є невід’ємною частиною його
діяльності.
Співпраця університету з закладами вищої освіти та установами інших країн ґрунтується на засадах пріоритету національних
інтересів, розвитку освітнього та наукового потенціалу університету, системного та взаємовигідного характеру співпраці, орієнтації
на залучення додаткових джерел фінансування через систему грантів, укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними
особами щодо навчання студентів, підготовки наукових кадрів,
проведення науково-дослідних та проєктно-конструкторських робіт.
Контакти із закладами вищої освіти інших країн дають
можливість підвищувати кваліфікацію науково-педагогічних працівників, збагачувати навчальний та науковий потенціал на підставі запозичення та використання світового
досвіду, організовувати літні школи, обмін викладачами та студентами в рамках кредитно-трансферної системи, стажування професорсько-викладацького складу тощо.
Міжнародна діяльність в системі освіти та науки була і залишається важливою складовою функціонування нашого університету. В умовах глобалізації повноцінна діяльність закладу вищої освіти можлива лише
завдяки інтернаціоналізації закладів вищої освіти. Адже формуючи власну національну систему освіти,
потрібно також враховувати і сучасні глобалізаційні впливи, а однією з важливих модернізаційних змін у вищій
освіті, зумовлених процесами глобалізації, є інтернаціоналізація та інтеграція. Протягом останніх років Хмельницький національний розвиває тісні зв’язки з навчальними, науковими, культурними та іншими закладами з
зарубіжних країн. Загальна кількість угод, станом на сьогодні – 140.
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У 2021 р. ХНУ було започатковано 11 нових партнерств та підписано відповідні угоди про довгострокове міжнародне співробітництво із зарубіжними партнерами з наступних країн: Польща, Грузія, Болгарія,
США, Туреччина, Узбекистан.
У рамках спільних проєктів науково-технічного співробітництва партнерами Хмельницького національного
університету є: Товариство «Інтеграція Європа-Схід» (м. Кельце, Польща), Технологічно-природничий університет імені Яна і Єнджея Снядецьких (м. Бидгощ, Польща), Університет образотворчого мистецтва (м. Познань,
Польща), Королівський технологічний інститут (м. Стокгольм, Швеція), Університет Вітовта Великого (Литва),
Вища школа економіки та інновацій, Університет суспільно-природничих наук імені Вінцета Поля, Люблінський
політехнічний університет (м. Люблін, Польща), Університет Александра Стульгінскіса, Університет імені Адама
Міцкевича (Польща), Вроцлавський університет науки і технології (Польща), Мережевий університет (Нідерланди).
У рамках угод із вищезазначеними закладами освіти
були проведені міжнародні науково-практичні конференції серед здобувачів вищої освіти, наукових і науково-педагогічних працівників, виконані заплановані спільні наукові
дослідження, видані наукові збірники, посібники та методичні рекомендації, а також здійснено стажування учасників освітнього процесу.
Важливим напрямом міжнародного співробітництва
університету є реалізація міжнародних проєктів, серед яких
найбільш значними є: проєкт Erasmus+(KA2) “UKROTHE:
Developing an Occupatioal Therapy study programme in
Ukraine”; проєкт Трастовий фонд НАТО «Партнерство заради миру» – «Хмельницький центр перепідготовки та
соціальної адаптації»; проєкт USAID Cybersecurity Activity,
CRDF Global в Україні (представництво Фонду цивільних досліджень та розвитку США), міжнародний проєкт з
програмою NAWA; проєкт з офіційним партнером Autodesk компанією AMC Bridge, а також проєкти
Erasmus+(KA1).
У межах цих проєктів здійснюються спільні наукові дослідження та публікації їх результатів, обмін
науковими та навчально-методичними виданнями.
Міжнародні зв’язки Хмельницького національного університету сприяють організації міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів із залученням відомих
вітчизняних та іноземних вчених. В університеті щорічно проводиться більше десяти міжнародних і республіканських конференцій. Активну участь у роботі конференцій беруть науковці з
провідних університетів і наукових закладів Польщі, Білорусії,
Латвії, Литви, США, Німеччини та ін. Такі заходи забезпечують
здобувачам вищої освіти і науково-педагогічному складу університету доступ до передових досягнень європейського та світового
наукового співтовариства, новітніх освітніх технологій, дозволяють обмінюватися досвідом та застосовувати на практиці здобуті знання.
При університеті функціонує Українсько-польський Центр, покликаний сприяти розвитку та зміцненню двосторонніх відносин в освітній та науковій
сферах, поглибленню співпраці між установами та закладами освіти України та Республіки Польща. Особливу увагу Центр зосереджує на організації поїздок
студентів, аспірантів та викладачів університету до
найкращих закладів вищої освіти Польщі для навчання,
проведення наукових досліджень, мовної практики, а
також сприяє культурній співпраці шляхом проведення
круглих столів, зустрічей з представниками української
діаспори в Польщі та Україні.
Створений в університеті українсько-польський інститут трибології і трибологічного матеріалознавства
об’єднує провідних українських та польських науковців, сприяє зміцненню існуючих та налагодженню нових
зв’язків з польськими колегами.
Черговим етапом розширення співпраці та міжнародної академічної діяльності ХНУ стало підписання
меморандуму про співпрацю між нашим університетом та представниками Інституту Конфуція Київського
національного університету імені Т. Шевченка. Започаткована співпраця дає можливість студентам університету проходити курси китайської мови, а також сприяє міжкультурному обміну.
В рамках реалізації міжнародних проектів продовжують функціонувати: компетентнісний центр освітнього менеджменту і міжнародних освітніх програм; навчально-технічний центр при кафедрі технології машинобудування факультету інженерної механіки; лабораторія прототипування, що оснащена сучасними
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зразками 3D-принтерів та 3D-сканерів; навчально-технічний центр HAAS з проектування технологічних
процесів для металообробного обладнання з ЧПК; навчально-науковий центр швейного обладнання торгової
марки «BRUCE», який оснащений сучасними промисловими швейними машинами з автоматизованими електроприводами та системами керування.
Також в університеті функціонує надсучасний Навчально-науковий центр систем автоматизації та
електроприводів компанії SIEMENS, в якому компанія SIEMENS встановила устаткування та програмне
забезпечення, що дає змогу студентам отримати глибокі знання в галузі автоматизованих системам керування
технологічними процесами у різних галузях.
Змонтовано дахову сонячну електростанцію потужністю 500 кВт та створено диспетчерський пункт
цієї електростанції. Введено в експлуатацію систему автоматизованого обліку виробленої електроенергії, а
також систему моніторингу на базі Smart Logger, які в режимі реального часу дозволяють контролювати роботу
сонячної електростанції. Встановлення сонячної електростанції дає змогу забезпечувати університет електричною енергією та заощаджувати кошти.
З метою вирішення організаційних питань, що стосуються освітнього процесу та перебування іноземних
громадян в університеті, популяризації освітніх послуг, які надаються університетом іноземним громадянам, в
університеті функціонує відділ по роботі з іноземними студентами.
Основними завданнями відділу є реалізація в університеті державної політики, спрямованої на підвищення рівня якості професійної підготовки іноземних студентів; встановлення тісних зв’язків з посольствами
і консульствами іноземних держав в Україні; пошук компаній-агентів з метою залучення іноземних громадян
на навчання в університеті; надання інформаційної підтримки іноземним громадянам з питань отримання ними
запрошень на навчання в університеті; прийом документів, здійснення процедури зарахування й організація
навчання іноземних громадян на підготовчому відділенні для іноземних громадян і дистанційних короткострокових курсах; координація питань, пов’язаних із навчанням іноземних студентів на відповідних факультетах.
На базі університету успішно діють такі міжнародні наукові організації: Національний комітет України
з машинознавства Світової організації ІФТОМ, Філія Міжнародної Академії Інформаціології, Асоціація «ТісолУкраїна».
Плідною та перспективною є співпраця з американською корпорацією SolidWorks, яка є одним зі світових лідерів у розробленні програмного забезпечення для автоматизованого проєктування у машинобудуванні.
Хмельницький національний університет проводить міжнародні сертифікаційні екзамени з системи комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу SolidWorks.
Однією із форм міжнародної інтеграції університету є членство у провідних академічних організаціях,
що є важливим показником інтернаціоналізації та міжнародного визнання. Хмельницький національний
університет є членом таких авторитетних академічних асоціацій та спільнот світу: фундації «Допомога полякам
на Сході», м. Варшава, Польща, фундації «Свобода і демократія» (м. Варшава, Польща), товариства «Інтеграція
Європа-Схід» (м. Кельце, Польща), USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України»,
Ізраїльської незалежної академії розвитку наук (ІНАРН), асоціації викладачів англійської мови «ТІСОЛУкраїна», міжнародної Всесвітньої організації IFToMM, Autodesk компанією AMC Bridge.
Якісні та кількісні показники міжнародної роботи у звітному періоді помітно покращилися завдяки
практичному виконанню двосторонніх угод університету з іноземними ЗВО-партнерами за програмами
міжнародних обмінів, активізації міжнародної діяльності факультетів та участі в заходах факультетського та
університетського масштабу.

ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ ТА УМОВИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ
Студентський будинок моделей (СБМ) – об’єднує групу дизайнерів одягу та школу манекенниць у
великий творчий колектив, діє в університеті понад 30 років. Талановиті автори – студенти кафедр дизайну
і технології та конструювання швейних виробів проєктують і власноруч виготовляють колекції одягу, а учасники школи манекенниць – професійно демонструють їх на різноманітних подіумах.

СБМ – активний учасник конкурсів, фестивалів та показів мод. За роки існування СБМ брав участь у
понад 600 конкурсах різного рівня, у т.ч. міжнародних. Крім того, СБМ вже 28 років поспіль організовує та
проводить Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів одягу «Барви Поділля», в якому беруть участь студенти
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вищих та середніх закладів освіти України, а іноді і представники промислових підприємств. За цей час
учасниками СБМ отримано понад 400 нагород та численних спеціальних призів, зокрема й у вигляді професійних стажувань у Німеччині, Данії, Голландії, Єгипті. А кращі манекенниці працюють сьогодні у Лондоні,
Парижі, Торонто, Мілані, Києві. Наші манекенниці є обличчям відомих брендів.
Творча робота студентів в СБМ – це гарантія креативності майбутніх ідей та професійного становлення
молодих фахівців – випускників університету.
Центр культури та мистецтв. Тривалий час у
нашому університеті функціонують художні колективи і
творчі об’єднання. Серед них: лауреат всеукраїнських та
міжнародних фестивалів і конкурсів, народний ансамбль
танцю «Юність Поділля»; лауреат студентських конкурсів
естрадний театр-студія «Парадиз»; дипломант між народних конкурсів народний театр пісні «Сузір’я». Крім цього
в університеті функціонує низка студентських вокальних,
інструментальних і театральних гуртів та об’єднань.
Вагомий внесок вносять аматорські колективи у
покращення профорієнтаційної роботи і налагодження міжнародних культурних зв’язків, а також у розвиток національнопатріотичного виховання студентської молоді. Творчі колективи студентів університету мають плідні контакти
з міжнародними організаціями з проведення фольклорних фестивалів і конкурсів, з громадськими організаціями та навчальними закладами Нідерландів, Бельгії, Іспанії, Франції, Італії, Португалії, Туреччини, Греції,
Словаччини, Польщі, Мальти, Китаю тощо.
Програми творчих колективів ґрунтуються на традиціях, звичаях та обрядах українського народу,
народів світу та сучасних молодіжних субкультурах.
Фізичне виховання і спорт. Фізична культура і спорт стали в університеті невід’ємною частиною
освітнього процесу, важливим чинником здорового способу життя,
організації змістовного дозвілля, створення умов для гармонійного
розвитку студентів. До послуг студентів функціонує навчальний
корпус фізичного виховання зі спеціалізованим залом для занять
вільною боротьбою, боротьбою самбо, дзюдо, легкоатлетичним манежем, ігровими майданчиками для баскетболу, гандболу, тренажерним залом, медичним кабінетом, мультимедійною лабораторією тощо. Окрім цього є зал ігрових видів спорту, зал важкої атлетики, аеробіки, реабілітаційний центр зі спеціалізованим залом,
кімнатою лікувального і спортивного масажу. На річці Південний
Буг функціонує оздоровчо-спортивний табір, водно-веслувальна
база з рекреаційним центром, готельними приміщеннями, ігровими
майданчиками, де проводяться спортивні змагання високого рангу.
На території університету розташовані стадіон, ігрові майданчики
зі штучним покриттям.
Студенти мають змогу займатися 26 видами спорту, які
культивуються в університеті. Навчально-тренувальний процес забезпечують висококваліфіковані фахівці, серед яких «Майстри
спорту міжнародного класу», «Майстри спорту України», заслужені тренери України.
Студенти університету успішно виступають на спортивних змаганнях різних рівнів. Щорічно серед
призерів і чемпіонів Всеукраїнських змагань є регбійна команда університету. Вперше переможцем вищої ліги
України з гандболу серед чоловіків стали студенти Хмельницького національного університету. В черговий раз
наш університет став чемпіоном літньої Універсіади України серед ЗВО V категорії. Всесвітньо відомі імена
Олімпійських чемпіонів: веслувальника Сергія Нагорного; важкоатлета Тимура Таймазова: фехтувальниць
Галини Пундик і Ольги Жовнір; семиразового чемпіона світу веслувальника Валерія Вешка; фехтувальників:
чемпіона світу та Всесвітньої Універсіади, учасників Олімпійських ігор: Володимира Лукашенка, Павла
Алтухова та Інни Грищун, володарки призу «Fire Play», кубка світу і двічі золотої медалістки Всесвітньої
Універсіади Ольги Партали, чемпіонів світу серед молоді та чемпіонів Всесвітньої Універсіади Дмитра Бойка,
Олега Штурбабіна, Олександра Торчука, Дмитра Янчука, Ірини Кравчук, чемпіона світу з гирьового спорту
Василя Михайлінчика та інших. Загалом, на офіційних міжнародних змаганнях на честь перемоги студентівспортсменів університету Державний прапор України піднімався більше 50 разів.
Студентські організації. Органи студентського самоуправління університету (ОССУ) – це об’єднання
самоврядних структур, діяльність яких спрямована на вирішення питань навчання і побуту студентської молоді,
захист їх прав та інтересів, організації дозвілля студентів і налагодження конструктивної взаємодії між адміністрацією університету та студентами. У своїй діяльності ОССУ керуються чинним законодавством, Статутом
університету та Правилами внутрішнього розпорядку.
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Виконавчим органом студентського самоврядування є Студентська рада (СР) університету та її президія.
Членами СР є голови студентських рад факультетів, студентських гуртожитків, голови секцій при СР університету.
Діяльність органів студентського самоуправління університету спрямована на удосконалення освітнього процесу, підвищення його якості, виховання у студентів відповідальності за результати своєї праці тощо.
ОССУ беруть безпосередню участь в усіх сферах суспільного життя університету: обговоренні та вирішенні
питань щодо удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи студентів, призначення стипендій,
організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування студентів.
Студенти університету беруть активну участь у підготовці й проведенні культурно-масових, просвітницьких, профілактично-оздоровчих заходів, зокрема, тематичних вечорів відпочинку, авторських шоупрограм, акцій, присвячених різним подіям на рівні держави, області та міста. Широку підтримку студентства
отримали загальноуніверситетські акції, що проводяться СР, зокрема: «За здоровий спосіб життя», «Молодь
проти СНІДу», «Молодь проти паління», «Молодь проти наркоманії», «Зелений паросток майбутнього»,
«Бережи первоцвіти Хмельниччини», благодійна акція «Милосердя» тощо.
ОССУ делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів Університету та
його структурних підрозділів. Зокрема, представники студентства є членами вченої ради університету та
вчених рад факультетів, членами стипендіальних комісій університету та факультетів, беруть участь у
вирішенні різноманітних студентських питань.
Студентська рада університету є колективним членом таких студентських об’єднань як громадське
об’єднання «Українська асоціація студентів» та Всеукраїнське молодіжне громадське об’єднання «Національний студентський союз». Активно співпрацює з студентськими самоврядними структурами на міському,
обласному та всеукраїнському рівнях, налагоджені стосунки зі студентами різних університетів. Підписана
угода про співпрацю з Фондом народонаселення ООН в Україні та іншими молодіжними організаціями.
Активісти університету не тільки беруть участь у міжнародних та всеукраїнських студентських
конференціях, а й самі на базі університету організовують студентські форуми, круглі столи з обговорення
актуальних питань сьогодення.

ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Формальності, прийняті у країні, що приймає студента. Уся юридична інформація про особливості
прийому на навчання і поселення у гуртожитки наведена в «Умовах прийому на навчання і навчання іноземців та
осіб без громадянства до закладів вищої освіти» та описана у розділі «Процедура реєстрації іноземних громадян».
Адреса навчального закладу. 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел.: (0382) 67-02-76; факс:
(0382) 67-42-65; e-mail: centr@khnu.km.ua; сайт: http://www.khnu.km.ua; приймальна комісія – тел.: (0382) 67-27-55.
Вартість проживання. Показник середньої вартості проживання у м. Хмельницькому складає від
4000 до 6000 грн на місяць та відповідно від 48000 до 72000 грн на рік.
Стипендія. Мінімальна ординарна (звичайна) академічна стипендія (залежно від спеціальності) становить 2000–2550 грн на місяць і призначається студентам за рейтингом, який враховує результати навчання у
семестрі (90 %) і додатковий бал за участь студента у науковій, науково-технічній (творчій), спортивній роботі
та громадському житті (10 %). Студентам, які займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні (за результатами семестрового контролю
отримали оцінки «відмінно» з усіх дисциплін) розмір академічної стипендії збільшується на 45,5 % і складає
2910–3711 грн.
Пільги для студентів. Соціально незахищені категорії студентів, зокрема: студенти із числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; студенти, які є дітьми-інвалідами та інвалідами І–ІІІ групи;
студенти із числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; особи, визнані учасниками бойових дій та їх діти; студенти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; інваліди війни; студенти з малозабезпечених сімей та інші згідно із українським законодавством (згідно з постановами КМУ № 81 від 08.02.2017
та № 740 від 045.10.2017) при позитивній успішності отримують соціальну стипендію та користуються відповідними пільгами (детальніше у «Правилах призначення стипендії студентам, аспірантам та докторантам ХНУ»,
розміщених на сайті університету (сторінка «НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ»).
Плата за навчання. Плата за навчання складається із фактичних витрат на підготовку одного фахівця
і встановлюється для першого курсу всіх форм навчання. Вона становить для бакалаврів: денної форми навчання – від 24500 до 26500 грн за рік; заочної та дистанційної форм навчання – 19900 грн; для магістрів денної
форми навчання – від 29900 до 33600 грн; заочної та дистанційної форм навчання – 22900 грн. Для іноземних
студентів плата за навчання становить для бакалаврів: денної форми навчання – 40700 грн (навчання
українською мовою) та 54000 грн (навчання англійською мовою) за рік; заочної форми навчання – 23500 грн
(навчання українською мовою) та 34700 грн (навчання англійською мовою); дистанційної форми навчання
23500 грн (навчання українською мовою) за рік; для магістрів денної форми навчання – від 46200 грн до 60100 грн;
заочної форми навчання – від 27500 до 37000 грн; дистанційної форми навчання 27500 грн.
Забезпечення житлом. Університетське містечко – зручне та компактне. Тут поруч розташовані навчальні корпуси і 5 студентських гуртожитків, де мешкають понад 2,2 тисячі студентів. Це практично усі іно24

городні студенти університету. Вартість проживання у гуртожитку для студента обраховується і змінюється
згідно чинного законодавства.
Гуртожитки мають кухні з газовими та електроплитами, санвузли та вмивальні, побутові, душові, обладнані пральні та сушильні кімнати. У гуртожитках є робочі кімнати з доступом до Інтернету та безкоштовного Wi-Fi, оформлені у національному стилі кімнати відпочинку та вітальні.
Для одружених студентів у гуртожитку № 5 організований сімейний блок, де для них відведено 30 кімнат. У гуртожитках №№ 3, 4 і 5 обладнані невеликі спортивно-оздоровчі зали.
Кабінет директора студмістечка розташований у гуртожитку № 4. Там же паспортний стіл і довідкове
бюро, де вирішуються питання щодо субсидій та надаються необхідні консультації.
Адміністрація студмістечка працює з 800 до 1700 з перервою на обід (1200–1300), тел. (0382) 67-15-29.
Вихідні дні: субота, неділя.
В адміністрації студмістечка можна отримати інформацію щодо пошуку житла та умов найму.
Медичне обслуговування і страхування. Іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, медична допомога, в т.ч. екстрена, надається за плату, якщо законодавством або
міжнародними договорами України не передбачено інше.
Іноземці та особи без громадянства можуть звернутися по медичну допомогу, у т.ч. екстрену, до будьякого державного або комунального закладу охорони здоров’я.
У разі укладання іноземцем або особою без громадянства із страховиком-резидентом договору страхування (поліса, свідоцтва тощо), що гарантує оплату вартості медичної допомоги (далі – договір страхування),
оплата зазначеної вартості здійснюється страховиком-резидентом шляхом перерахування коштів закладу охорони здоров'я, який надав медичну допомогу, за умови пред'явлення документа для оплати.
При укладенні договорів про взаємне визнання договорів страхування між страховиком-резидентом та
нерезидентом, гарантування оплати вартості медичної допомоги, наданої іноземцю або особі без громадянства,
здійснюється страховиком-резидентом за наявності в них відповідного договору страхування.
Умови для навчання. Наукова бібліотека (НБ) університету створена у 1962 р. Сьогодні її площа, що
розташована у бібліотечному корпусі, становить 3810 м2. У структурі бібліотеки 5 кафедральних абонементів і
6 відділів. До послуг читачів 3 читальні
зали (працюють з 900 до 1800, крім неділі), 3
абонементи, спеціалізовані сектори: науково-технічної документації, літератури іноземними мовами, зал каталогів та електронної інформації, міжбібліотечний абонемент, служба електронної доставки документів. Фонди бібліотеки складають понад
550 тис. документів. Щороку книгозбірня
отримує близько 100 назв періодичних видань. Бібліотека університету – це науковоінформаційний осередок, основним завданням якого є інформаційне забезпечення освітнього процесу та наукової діяльності
закладу вищої освіти, сприяння виховній
роботі. Як обласний методичний центр бібліотек закладів вищої освіти Хмельниччини, НБ сприяє розвитку бібліотечної справи у регіоні, підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників,
об’єднанню електронних ресурсів області.
Фахівцями книгозбірні здійснюються маркетингові та соціологічні дослідження, ведеться наукова робота. Щорічно читачами використовуються до 800 тис. бібліотечних документів через традиційну та віртуальну
системи обслуговування.
Пріоритетним напрямом у роботі бібліотеки на сучасному етапі є розширення асортименту послуг,
популяризація наукового доробку університету шляхом розвитку повнотекстових баз даних (БД), надання
необмеженого доступу до світових інформаційних джерел, наукометричної діяльності. Через вебсайт книгозбірні www.lib.khnu.km.ua користувачі мають доступ до електронної бібліотеки університету, наукометричних
платформ Web of Science та Scopus, електронного каталогу НБ та зведеного каталогу бібліотек Хмельницької
області, інституційного репозитарію, БД «Доктори наук, професори ХНУ» та «Вчені Хмельниччини», віртуальної довідкової служби, бібліографічних БД, віртуальних виставок тощо, що забезпечує виконання основних
бібліотечних функцій, у тому числі в умовах дистанційної роботи.
Локальна мережа бібліотеки, яка є сегментом університетської мережі, об’єднує 52 комп’ютери з
виходом в Інтернет. У читальних залах влаштовано Wi-Fi-доступ до мережі Інтернет.
Центр цифрових технологій. На сьогоднішній день корпоративною комп'ютерною мережею
університету охоплені усі навчальні корпуси та студентські гуртожитки, що сполучені оптоволоконними лініями
зв'язку. У навчальному процесі використовується близько 2000 комп'ютерів (усі мають доступ до мережі
Інтернет). У мережі університету встановлено близько 30 серверів різного призначення. До мережі університету
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під’єднані робочі кімнати в п'яти гуртожитках. Студенти, що проживають у гуртожитках, в загальних кімнатах
мають постійний доступ до мережі Інтернет, також є можливість підключення до мережі в кімнатах для
проживання.
На території навчальних корпусів університету встановлено близько 100 точок бездротового (Wi-Fi)
зв’язку, який дозволяє використання власних мобільних пристроїв як студентів, так і викладачів для доступу до
локальних мережевих та інформаційних ресурсів університету, а також до інформаційних освітніх ресурсів
глобальної мережі Інтернет.
Інформаційні ресурси університету інтегруються в єдину систему і формують єдине електронне освітнє
середовище. Використання мультимедійних засобів навчання, тестові контролі, віртуальні лабораторні роботи,
масове on-line спілкування студентів, викладачів, методистів, проведення селекторних нарад і відео конференцій здійснюється в університеті за допомогою сучасних технологій.
Центр цифрових технологій надає послуги з:
• організації і розвитку корпоративної мережі університету;
• організації та розвитку зовнішніх каналів з доступу до Інтернету;
• організації та забезпечення роботи серверів;
• організації, розвитку та забезпечення роботи мультимедійних засобів навчання, комп’ютерних класів;
• надання можливості роботи в Інтернет, доступу до навчальної інформації, програмного забезпечення;
• надання послуг електронної пошти;
• надання доступу викладачам та студентам до офіційних підписок університету на освітніх онлайнплатформах та до ліцензованого програмного забезпечення;
• надання комп’ютерних класів для проведення навчальних занять.
Студенти вивчають мови програмування, отримують навички роботи з операційними системами персональних комп’ютерів та серверів, навчаються роботі з програмованим мережевим обладнанням, виконують
складні графічні креслення з використанням сучасних графічних пакетів програм, таких як SolidWorks тощо.
Центр цифрових технологій надає робочі місця співробітникам університету для наукової та навчальної
роботи тощо.
Університет підключений до мережі Інтернет сучасними оптоволоконними лініями зв'язку через двох
провайдерів: ПрАТ «Датагруп» з пропускною здатністю каналу –500 Мбіт/с та ТОВ «ХмельницькІнфоком» –
500 Мбіт/с. Також університетом використовується, як додатковий, супутниковий канал Starlink з пропускною
здатністю 250 Мбіт/с.
Банківські послуги. У місті працює понад 15 банків з широкою мережею філій і банкоматів. Банки пропонують різні види послуг, зокрема, відкриття поточних рахунків, зарахування стипендії та інших виплат в безготівковому порядку на спеціальні карткові рахунки, у т.ч.: пластикові картки, Visа International, Visa Electron,
Visa Classic, надання кредитів та здійснення грошових переказів за системою Privat Money та Western Union.
Транспортні послуги. Місто у достатній кількості забезпечене транспортними засобами як комунальної, так і приватної форми власності, які надають транспортні послуги населенню. Усі мікрорайони міста
забезпечені транспортним сполученням: тролейбусним, автобусним, маршрутним таксі. Вартість проїзду в різних видах міського транспорту коливається від 6,00 до 8,00 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Діяльність університету щодо організації освітнього процесу та оцінювання академічних досягнень
студентів регулюється Законом України «Про вищу освіту» та відповідними положеннями.
Програми навчання. Основними нормативними документами з організації освітнього процесу в університеті є освітні програми зі спеціальностей і навчальні плани, на основі яких розробляються індивідуальні
навчальні плани студентів (індивідуальна траєкторія навчання). При їх складанні, для вивчення у семестрі,
планується не більше восьми дисциплін.
Освітні програми підготовки фахівців на 2022–2023 навчальний рік адаптовані до переліку галузей
знань і спеціальностей – «Перелік-2015» (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015
№266 (редакція від 24.07.2021)). Загальний термін підготовки фахівців освітніх рівнів: бакалавра складає 3 роки
10 місяців; магістрів: 1 рік і 4 місяців (за освітньо-професійною програмою) та 1 рік і 9 місяців (за освітньонауковою програмою). Освітні програми підготовки фахівців різних рівнів вищої освіти складаються з
обов’язкових дисциплін, які забезпечують формування компетентностей і програмних результатів навчання, що
визначені стандартами вищої освіти відповідних спеціальностей, і вибіркових, які пропонуються кафедрами
університету для забезпечення права вибору студентів власної навчальної траєкторії та задоволення їхніх
освітніх і кваліфікаційних потреб. Цикл вибіркових дисциплін, які пропонуються студенту для вибору,
передбачає як дисципліни професійної підготовки, так і дисципліни загальної підготовки і складає не менше як
25 % від загального обсягу освітньої програми. Загальне навантаження студента в семестрі складає, як правило,
30 кредитів ЄКТС. Кредити присвоюються студенту лише після того, як відповідне оцінювання покаже, що він
досяг необхідних результатів навчання з дисципліни або іншого компонента освітньої програми. Кількість
кредитів ЄКТС, присвоєних студенту, відповідає кількості кредитів, призначених освітньою програмою відповідному освітньому компоненту.
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При навчанні студентів за програмами академічної мобільності, дисципліни, що вивчалися у закладі
вищої освіти-партнері і призначені їм кредити, зараховуються повністю, якщо це обумовлено відповідною
угодою.
Засоби навчання. Друковані та електронні видання: підручники, навчальні посібники, лабораторні практикуми, робочі зошити, атласи, словники, методичні рекомендації з різних видів навчальної роботи здобувачів
вищої освіти, освітні електронні ресурси: модульне середовище для навчання та дистанційні курси навчальних
дисциплін тощо. Наочні: реальні предмети, макети, зразки виробів, моделі, картини; технічні: технологічне
устаткування, випробувальні стенди, мікроскопи, спектрометри, аудіовізуальні пристрої, відео, мультимедійні
дошки, проєктори, комп'ютери і засоби машинної графіки, інформаційні системи, телекомунікаційні мережі,
відеоконференції, засоби відео та аудіовізуального зв’язку, програмні продукти тощо.
Мовна політика. Навчання в університеті здійснюється державною мовою. На деяких факультетах за
рішенням вченої ради університету частина дисциплін викладається англійською мовою. Програми навчання
передбачають вивчення іноземних мов – англійської, німецької, французької (на вибір). На спеціальностях
факультету міжнародних відносин студенти вивчають дві обов’язкові іноземні мови. Крім цього усі студенти
університету мають змогу факультативно вивчати й інші іноземні мови.
Самостійна робота студента. Обсяг самостійної роботи студента (СРС) знаходиться в межах від
1/3 до 2/3 загального обсягу годин, виділених на вивчення дисципліни. Самостійна робота студента забезпечується системою організаційних та навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни –
підручники, навчальні та методичні посібники, модульне середовище, дистанційні курси навчальних дисциплін,
конспекти лекцій, практикуми, методичні рекомендації та настанови, силабуси тощо. Методичні матеріали для
СРС передбачають можливість проведення самоконтролю. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений
робочим навчальним планом для засвоєння у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль
поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується на аудиторних навчальних заняттях.
Самостійна робота студента передбачає виконання: індивідуальних завдань – написання рефератів, есе,
виконання курсових проєктів (робіт), розрахунково-графічних робіт, оформлення звітів, аналіз проблемних
ситуацій; науково-дослідної роботи і підготовку результатів власних досліджень на наукову конференцію;
участь у фахових олімпіадах, конкурсах, підготовку наукових статей тощо.
Наукова діяльність університету. У науковій діяльності Хмельницького національного університету
не залишається осторонь і спільнота здобувачів освіти. Наукове товариство молодих науковців і студентів
об’єднує усіх здобувачів освіти – від бакалаврів першого року навчання до вже сформованих науковців, які
завершили свою освіту здобуттям наукового ступеня доктора філософії. Міжнародні конференції та олімпіади,
різноманітні конкурси та пітчинг-сесії – далеко не вичерпний перелік заходів, у яких беруть участь здобувачі
освіти на одному рівні зі своїми керівниками. Результати наукової роботи студентів та молодих науковців
вражають: щорічно вони публікують близько 900 статей, близько 300 студентів і молодих науковців щороку є
учасниками міжнародних та всеукраїнських олімпіад і конкурсів наукових робіт. Минулого року 26 із них
отримали дипломи переможців І–ІІІ ступеня.
Цікаві ідеї представників молодого покоління знаходять підтримку у сформованих науковців. Їхні інноваційні ідеї втілюються у життя у вигляді стартап-проєктів, комерційних пропозицій, патентів та авторських
свідоцтв.
Щорічно у стінах Хмельницького національного університету проводитися конкурс інноваційних ідей,
у якому беруть участь студенти та молоді науковці університету, а також інших закладів вищої освіти.
Молоді науковці та студенти є основною рушійною силою у виконанні грантових проєктів та проєктів,
які фінансуються з державного бюджету.
Велика кількість здобувачів освіти нашого університету виконують мультидисциплінарні науководослідні роботи, розробляють і виготовляють колекції смарт-одягу та модульного взуття, проєктують нестандартне обладнання для різних галузей промисловості, розробляють комп’ютерні програми, опановують друк
виробів на 3D-принтері, тестують автоматизовані системи нового покоління, проводять соціологічні та маркетингові дослідження, моделюють економічні процеси, а також працюють у багатьох інших напрямах.
Порядок проведення контрольних заходів. На початку семестру викладач доводить до відома студентів
силабус навчальної дисципліни, в якому крім результатів навчання, якими має оволодіти студент, і її змісту
відображений план-графік її вивчення і проведення контрольних заходів, політика дисципліни тощо. Силабус
дисципліни розробляє лектор на основі робочої програми навчальної дисципліни і розміщує його на вебсайті
університету у Модульному середовищі. Ректорські контрольні роботи проводяться відповідно до наказу ректора.
Контрольно-оцінювальна система навчальних досягнень студентів. В університеті прийнята модель контрольно-оцінювальної системи навчальних досягнень, що базується на модульно-рейтинговій технології та таких основних її елементах як: навчальні параметри, структура знаннєвих компонентів дисципліни,
критерії, шкала оцінювання, рейтинг ЄКТС, форми підсумкового і поточного контролю. Детальніше ознайомитися з системою оцінювання результатів навчання можна у «Положенні про контроль і оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті», розміщеному на сайті
університету http://www.khnu.km.ua (сторінка «НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ»).
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять, а також захисту індивідуальних завдань за встановленим кафедрою графіком, оцінюється за чотирибальною шкалою (див. таблицю) і висвітлюється в електронному журналі.
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Співвідношення інституційної шкали оцінювання та шкали ЄКТС
Інтервальна
шкала
5

4,25–4,74
3,75–4,24

4
4

3,25–3,74

3

3,00–3,24

3

2,00–2,99

2

0,00–1,99

2

Незараховано

4,75–5,00

Зараховано

Інституційна оцінка за шкалою
Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і виявлення
відповідних умінь і навичок
Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома незначними помилками
Добре – в загальному правильна відповідь з двома – трьома суттєвими помилками
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу,
але достатнє для практичної діяльності за професією
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу,
що задовольняє мінімальні критерії оцінювання на позитивну оцінку
Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість продовжити
навчання без додаткових знань з дисципліни (з правом повторної перездачі)
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота
і повторне вивчення дисципліни

Рейтинг ЄКТС
оцінка відсоток
A

10

B
C

25
30

D

25

E

10
FX
F

Форма і строки проведення поточного контролю встановлюються відповідною кафедрою і відображаються у робочій програмі навчальної дисципліни та силабусі. Підсумкова семестрова оцінка визначається як
сума добутків середньозважених балів з усіх поточних оцінок за чотирибальною шкалою та вагових
коефіцієнтів для кожного виду навчальної роботи згідно із робочою програмою. За загальним середньозваженим балом та інтервальною шкалою визначається підсумкова семестрова оцінка з дисципліни: за
інституційною шкалою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» або «зараховано»,
«незараховано») і шкалою ЄКТС (А, В, С, D, Е, FX, F).
Видами підсумкового семестрового контролю є: іспит, диференційований залік, залік. Форма проведення підсумкового контролю затверджується кафедрою і відображається у робочій програмі дисципліни.
Вид підсумкової атестації визначається стандартом і освітньою програмою і може здійснюватися у
вигляді комплексних атестаційних іспитів з фаху (як правило, у тестовій формі) або захистом кваліфікаційної
роботи і оцінюються за наведеними вище шкалами.
Індивідуальний навчальний план студента. Кожного весняного семестру студент під керівництвом
куратора групи складає індивідуальний навчальний план (ІНПС) на наступний навчальний рік на основі навчального плану і запропонованих кафедрами навчальних дисциплін для вільного вибору студентами за встановленою формою. ІНПС може бути скоригований протягом перших двох тижнів навчання у семестрі. Складений та скоригований план затверджується деканом. До ІНПС входять усі обов’язкові дисципліни і встановлений деканатом на певний семестр обсяг вибіркових дисциплін. Загальний обсяг дисциплін, що вивчаються у
навчальному році, становить 60 кредитів ЄКТС. Вибіркові дисципліни можуть бути вибрані із запропонованого
списку гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, з однієї чи кількох запропонованих спеціалізацій, а
також з військової підготовки. За погодженням з деканом вказані у програмі дисципліни можна замінити
модулями з іншого курсу, спеціальності чи факультету. Вибрана студентом дисципліна вноситься до ІНПС і є
обов’язковою для вивчення. Контроль за виконанням ІНПС здійснює куратор групи і деканат.
Контроль виконання індивідуального навчального плану студента. Надання кваліфікованих консультацій щодо формування індивідуального навчального плану студента, його реалізації впродовж усього періоду
навчання покладається на куратора групи і заступника декана факультету.
Куратор призначається наказом ректора за поданням декана відповідного факультету. У межах виконання своїх функцій куратор підпорядковується заступнику декана факультету.
Можливості для проходження практики. Організація практики студентів в університеті здійснюється відповідно до навчального плану та Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти і проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних рівнів вищої освіти. Базами
практики є навчально-виробничі майстерні та навчально-дослідні ділянки університету, підприємства різних
галузей економіки, науково-виробничі центри та лабораторії науково-дослідних установ тощо. Для проведення
практики мобільних студентів має бути укладена тристороння угода (студент, базовий заклад вищої освіти і
заклад-партнер) про навчальну практику, де мають бути зазначені терміни і результати навчання, які студент
має набути в результаті проходження практики та інша необхідна інформація.
Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання.
Загальний порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, тимчасового переривання їх навчання
регламентується Законом України «Про вищу освіту» та Положенням про порядок відрахування, поновлення і
переведення здобувачів вищої освіти та надання їм академічної відпустки у Хмельницькому національному
університеті.
При прийомі на навчання до університету мобільного студента із закладу вищої освіти-партнера він
має подати такі документи: заяву-анкету студента (аплікаційна форма – Student Applicacion form), академічну
угоду (Learning Agreement), академічну довідку (Transcript of Records), шкалу оцінювання, в тому числі за
рейтингом ECTS (Grading Scale), копію договору про навчання у попередньому закладі вищої освіти. При
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позитивному розгляді заяви ректором, деканат проводить перезарахування результатів навчання з дисциплін
шляхом порівняння кількості залікових кредитів, змісту (опису) дисципліни з інформаційного пакету (академічної довідки) та визначає академічну різницю нормативних дисциплін (модулів), яка не повинна перевищувати п’яти. Обсяг вибіркової частини попереднього навчання зараховується повністю. В академічну
різницю включають також вибіркові дисципліни спеціальності, на яку переводиться студент. Термін ліквідації
академічної різниці встановлює деканат. Детальніше з умовами навчання студентів за програмами академічної
мобільності можна ознайомитися на сайті університету в «Положенні про порядок реалізації права на
академічну мобільність учасників освітнього процесу Хмельницького національного університету», сторінка
«НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ».
Методи викладання і навчання. Процес навчання студентів в університеті ґрунтується на використанні як традиційних, так і інноваційних методів навчання.
Лекція, як правило, проводиться на основі словесних методів навчання. На старших курсах – використовуються елементи проблемного навчання. У роботі з магістрами використовуються такі продуктивні методи
навчання як дослідницький, евристична бесіда, проблемне навчання тощо.
До інноваційних методів, які активно використовуються у навчальному процесі, відносяться ігрові
(ділова гра, рольова гра, імітаційні тренінги, ігрове проєктування, кейс-технології тощо), а також активні
неімітаційні методи навчання (дискусії, брейн-ринги), майстер-класи і, звичайно, інформаційні технології, що
базуються на використанні інформаційно-комп’ютерних технологій, у т.ч. в онлайн режимі і режимі відео
конференцій та використанням програмних комплексів університету «Модульне середовище для навчання» і
«Дистанційне навчання».
При організації самостійної роботи студентів перевага надається розрахунковим роботам, курсовому
проєктуванню, написанню есе з подальшим публічним виступом у групі, реферуванню текстів, у т.ч. іноземними мовами, розробленню і формуванню різних портфоліо тощо.
Детальна інформація щодо змісту освітніх програм, за якими здійснюється
підготовка фахівців різних рівнів вищої освіти в межах ліцензованих спеціальностей
факультетів, оприлюднена на вебсайті університету. Режим доступу:

https://khmnu.edu.ua/op/
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