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Факультет дистанційного навчання, де навчається близько 1500 студентів, здійснює підготовку
фахівців за повним та скороченим терміном навчання із використанням дистанційних технологій за напрямами
підготовки: економічна кібернетика; економіка підприємства; маркетинг; управління персоналом та економіка
праці; фінанси і кредит; облік і аудит; менеджмент; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; комп’ютерні науки; технологія виробів легкої промисловості, філологія.
Навчання студентів відбувається з використанням сучасних інформаційних технологій на 19 локальних
центрах дистанційного навчання, які розміщені майже в усіх регіонах України. Студенти повністю забезпечені
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методичними матеріалами. Для цього в університеті розроблено понад 1100 дистанційних курсів (модулів) і
2393 тестовий блоків для контролю знань. Факультет здійснює також перепідготовку фахівців з вищою освітою
з основних напрямів підготовки за дистанційними технологіями навчання, підготовку учнівської молоді до
зовнішнього незалежного оцінювання знань.
Структура факультету
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ, ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА
ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
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Відділення
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Відділення
перепідготовки фахівців

Відділення довузівської підготовки
Адреса:
Завідувач:

29016 Хмельницький, вул. Кам’янецька 112,
к.1-307, тел. +38(0382) 72-88-75
Говорецька Тетяна Веніамінівна

Довузівська підготовка є складовою частиною національної системи освіти, яка функціонує відповідно
до Конституції України, законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про загальну середню освіту”.
Важливу роль у формуванні контингенту студентів університету відіграє довузівська підготовка – поглиблення і систематизація знань, отриманих в загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах, професійнотехнічних училищах для успішного отримання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання знань.
Відділення довузівської підготовки факультету має таку структуру: підготовче відділення, його
регіональні філії та школи.
На сьогоднішній день ліцензований обсяг підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян
України згідно з ліцензією МОН України, серія АЕ № 270123 від 07.05.2013 р. становить 1500 осіб.

Відділення перепідготовки фахівців
Адреса:

29016 Хмельницький, вул. Інститутська 11,
к.3-418, тел. +38(0382) 72-82-86

Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом
поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності
та професії на основі здобутого раніше освітно-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.
Післядипломна освіта сприяє задоволенню інтересів громадян у постійному підвищенні професійнокваліфікаційного рівня, запобігає втратам продуктивних сил шляхом системного оновлення і корекції професійної підготовленості фахівців до змінюваних умов духовно-інтелектуального потенціалу та матеріального виробництва, кон’юнктури ринку праці; виступає одним із засобів їх соціального захисту та забезпечує потреби
суспільства і держави у конкурентоспроможних фахівцях.
Факультет здійснює перепідготовку спеціалістів за заочною формою, термін навчання 2,0 – 2,5 роки.
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Перепідготовка фахівців здійснюється з 22 акредитованих в університеті спеціальностей. Ліцензований
обсяг перепідготовки (отримання другої вищої освіти) згідно з ліцензією МОН України серія АЕ № 270123 від
07.05.2013 р. становить 580 осіб.
Відділення підвищення кваліфікації
Адреса:

29016 Хмельницький, вул. Інститутська 11,
к.3-418, тел. +38(0382) 72-82-86

Для оновлення теоретичних та практичних знань фахівців у зв’язку з підвищенням вимог до рівня
кваліфікації і необхідністю опанування сучасними методами вирішення професійних завдань факультет здійснює підвищення кваліфікації спеціалістів за акредитованими напрямами (спеціальностями) в обсязі 340 осіб
згідно з ліцензією МОН України, серія АЕ № 270123 від 07.05.2013 р.
Крім цього факультет приймає участь в реалізації внутрішньоуніверситетської системи підвищення
кваліфікації професорсько-викладацького складу з таких напрямків:
 психолого-педагогічного циклу – для викладачів університету, стаж роботи яких не перевищує трьох років;
 підвищення кваліфікації викладачів, які працюють зі студентами за дистанційними технологіями;
 підвищення кваліфікації викладачів з іноземних мов.
Кафедра післядипломної економічної освіти
Зав. кафедри: докт. екон. наук, проф. Ткаченко Іван Семенович
Адреса: вул. Інститутська, 11, к. 4-330, тел.: +38(0382)72-33-07.
Викладацький склад кафедри:
Професори: Торчинський М.М.
Доценти: Григор’єва Л.В., Косянчук Т. Ф., Любченко Н.Л., Радецька О.О.
Викладачі: Войтова І.І., Олійник А.П.
Кафедра філософії, політології та права
Зав. кафедри: докт. філос. наук, проф. Петрук Наталія Кирилівна
Адреса: вул. Інститутська, 11, ауд. 4-507, вн. тел.:12-30
Викладацький склад кафедри
Доценти: Гапченко О.В., Герц А.А., Гоцуляк В.М., Демидас О.О., Дем’янюк М.Б., Заславська О.О.,
Захарова Т.Й., Кравчук С.Й., Левченко А.В., Лютко Н.В., Лучковська С.І., Посвистак О.А., Семенюк
Н.В., Сич В.О.
Викладачі: Козаченко С.М., Місяць А.П., Присяжнюк М.П., Ювсечко Я.В.
Кафедра фізичного виховання
Зав. кафедри: канд. фіз. вих., доц. Солтик Олександр Олександрович
Адреса: вул. Інститутська, 11, спорткомплекс, тел.: (03822) 2-38-32
Викладацький склад кафедри
Доценти: Антонець В.Ф., Рудніченко М.М., Флерчук В.В., Яремчук В.В.
Викладачі: Антонюк О.В., Баннов Г.М., Бугайов М.Л., Гнатчук Я.І., Демченко Н.В., Дутчак Ю.В.,
Квасниця О.М., Кірдан Т.В., Кухтюк П.І., Мозолюк О.В., Павлюк О.С.,Пухальський Л.Т., Руснак А.А.,
Садовий О.Б., Свіргунець В.Г., Хіміч В.Л., Цісар В. В., Чопик Т.В.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедр
Кафедра
Післядипломної
економічної освіти

Філософії, політології
та права
Фізичного виховання

Напрям досліджень
Удосконалення економічних відносин суб’єктів господарювання в конкурентному
середовищі;
Удосконалення обліково-аналітичної інформації в умовах ринку;
Удосконалення механізму функціонування фінансової системи України в умовах
ринкового середовища
Трансформація українського суспільства в контексті глобаліції
Правові проблеми формування та розвитку національної правової системи
Використання засобів фізичної культури і спорту з метою отримання деяких
психофізіологічних показників студентів в процесі навчання в університеті
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