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Я, ТРІПАК МАР’ЯН МИКОЛАЙОВИЧ, 05 серпня 2021 року 

призначений на посаду виконуючого обов’язки ректора Навчально-

реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний 

інститут» на термін з 05 серпня 2021 року до призначення керівника в 

установленому законодавством порядку, але не пізніше, ніж до 04 лютого 2022 

року (відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 

2021 року №310-к), перебував на посаді . 

У звітний період представляв Коледж та Інститут у відносинах з 

державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та 

фізичними особами, у тому числі з представниками закладів вищої освіти, 

громадських організацій, міжнародними партнерами і діяв у межах 

повноважень, передбачених Законом України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

контрактом про призначення  на посаду директора.  

У зв’язку з реорганізацією Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу (ПОСПЕЦНАРСЕК) 

відповідно до Наказу МОНУ від 13.09.2021р. №979 «Про реорганізацію 

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного 

коледжу» Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-

Подільський державний інститут» є правонаступником коледжу. 

 

1. Загальні положення. У звітний період у межах наданих 

повноважень вирішував усі питання керівництва діяльністю закладу вищої 

освіти.  

1.1. Напрями втілення визначеної концепції та стратегії розвитку 

Інституту як закладу вищої освіти. 

Визначались стратегія, кроки щодо реформування Коледжу та утворення 

Інституту, основні напрями розвитку Інституту як закладу вищої освіти, а саме: 

- за період з 14.09.2021р. по 29.12.2021р.: 

1. Здійснено державну реєстрацію початку припинення Подільського 

спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, як 

юридичної особи публічного права (витяг з ЄДР додається), розміщено на 

офіційному сайті коледжу повідомлення про реорганізацію та строк заявлення 

вимог кредиторами, надіслані повідомлення до органу Пенсійного фонду 

України, Фонду соціального страхування, органу державної податкової 

служби. 

2. Розроблено та затверджено на Комісії з реорганізації (протокол №1 

від 14.09.2021р.) План заходів з реорганізації Подільського спеціального 

навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. 

3. У встановленому законодавством порядку, з дотриманням трудових 

прав та соціальних гарантій, здійснено попередження працівників про 

реорганізацію та можливе вивільнення. 

4. На засіданні Комісії з реорганізації створено комісію з інвентаризації 

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного 

коледжу, видано відповідний Наказ про проведення інвентаризації, здійснено 

низку організаційних заходів з підтримання функціонування коледжу в стані 

реорганізації. 

- здійснено переоформлення ліцензій на провадження освітньої 



діяльності на рівні вищої освіти Навчально-реабілітаційного закладу вищої 

освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (Наказ МОНУ №282-л 

від 28.12.2021р.) (за ОС Бакалавра та ОС Молодшого бакалавра) та 

переоформлення акредитацій освітніх програм (за спеціальностями 053 

«Психологія», 231 «Соціальна робота», 051 «Економіка», 071 «Облік і 

оподаткування»).  

- складено та подано на затвердження в МОНУ штатний розпис 

«Кам’янець-Подільського фахового коледжу Навчально-реабілітаційного 

закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут. 

- у 2021 році завершено переведення до НРЗВО «КПДІ» науково-

педагогічних працівників та інших працівників згідно затвердженого МОН 

України штатного розпису.  

- в грудні 2021 р. було утворено Відокремлений структурний підрозділ 

Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський 

державний інститут» як структурний підрозділ Інституту, та, відповідно до 

законодавства України, нормативно унормовано взаємовідносини. 

- призначено в.о. директора та в.о. головного бухгалтера Відокремленого 

структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО 

«Кам’янець-Подільський державний інститут», затверджено картку із 

зразками підписів та відбитка печатки, відкрито мережу для фінансування. 

 

1.2. Забезпечував відповідно до ліцензованих обсягів, обсягів  

регіонального замовлення по прийому згідно з діючими Правилами прийому до 

закладу вищої освіти збереження контингенту студентів.   

Здійснено переведення педагогічних працівників Коледжу на посади 

науково-педагогічних працівників (для створення Вченої ради Інституту) 

згідно затвердженого МОН України штатного розпису. 

Відповідно до наказу в. о. ректора від 01.12.2021 року № 2 створено 

Вчену раду Інституту та затверджено її склад.  

Завершено переведення до НРЗВО «КПДІ» науково-педагогічних 

працівників та інших працівників згідно затвердженого МОН України 

штатного розпису.  

Відповідно до наказу Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу №144 від 29.11.2021р. 

переведено студентів за ОС «бакалавр» на навчання у Навчально-

реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний 

інститут». 

Відбулось переведення здобувачів ОКР «молодший спеціаліст» та ОПС 

«фаховий молодший бакалавр» у Відокремлений структурний підрозділ 

Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський 

державний інститут».  

Відповідно до наказу Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу №144 від 29.11.2021р. 

переведено студентів за ОС «бакалавр» на навчання у Навчально-

реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний 

інститут». 

В 2021 році у Інституті продовжується робота по збереженню 



контингенту студентів, серед актуальних питань – психолого-педагогічна 

адаптація та спортивно-реабілітаційні заходи для студентів з особливими 

потребами (в тому числі нового набору) до умов навчання в закладі вищої 

освіти, психолого-педагогічні та медичні заходи під час пандемії Covid-19. 

Розроблено та успішно реалізується комплекс організаційно-педагогічних 

заходів з прискорення соціальної адаптації студентів нового набору, в першу 

чергу, студентів, які переміщаються на візках. 

 

1.3.  Забезпечував проведення освітньої діяльності на рівні державних 

стандартів вищої освіти, організовував освітній процес відповідно до Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», Концепції виховання у національній 

системі освіти, Державних національних та цільових програм, наказів 

Міністерства освіти і науки України, розпорядчих документів Департаменту 

освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації та ін.  

Забезпечував здійснення систематичного та різностороннього контролю 

за освітнім процесом. 

Пріоритетними в освітній діяльності у 2021 році є питання організації 

роботи Вченої ради, науково-методичної комісії, забезпечення ефективності 

роботи кафедр, вивчення передового педагогічного досвіду науково-

педагогічних працівників, підвищення рівня викладання навчальних занять. 

Так, на першому засіданні Вченої ради Інституту: 

- прийняті рішення щодо утворення та провадження діяльності 

Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий 

коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-

Подільський державний інститут; 

- створено структурні підрозділи Навчально-реабілітаційного закладу 

вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» відповідно до 

затвердженого МОН України штатного розпису; 

- затверджено нормативні акти (Положення), які регулюють 

діяльність Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-

Подільський державний інститут».  

Під час другого засідання Вченої ради Інституту було здійснено 

наступні дії: 

- прийнято рішення про затвердження концепції розвитку Навчально-

реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний 

інститут»; 

- обговорено кандидатури до складу Наглядової ради та сформовано 

звернення до МОН України щодо схвалення запропонованих осіб. 

- створено консультативно-дорадчі органи Інституту: Рада молодих 

вчених, науково-методична Рада, студентська Рада, Рада стейкхолдерів, Рада 

батьків; 

- створено робочі колегіальні органи Інституту: кадрова комісія, 

стипендіальна комісія, конкурсна комісія (переведення здобувачів на вакантні 

місця на навчання за державним замовленням); 

- розглянуто та затверджено звіт про наукову діяльність Інституту 

та направлено МОН України; 

- затверджено відповідні нормативні документи (Положення), які 



регулюють діяльність колегіальних та консультативно-дорадчих органів 

НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». 

Поряд із основним завданням – забезпечення студентам з інвалідністю 

якісної вищої освіти на рівні державних стандартів – ефективно вирішувалися 

питання і завдання збереження здоров’я, їх медичної та фізичної реабілітації. 

З огляду на вищезазначене, провідними технологіями навчання у коледжі стали 

здоров’язберігаючі та валеологічні технології, що забезпечує 

результативність занять та якісну професійну підготовку молодих людей з 

особливими потребами. 

Основним критерієм діяльності науково-педагогічного колективу, 

звичайно, залишається рівень знань студентів .  

 

1.4. Здійснював організацію та контроль за наданням студентам з 

інвалідністю реабілітаційних послуг  

Відповідно прийнятої стратегії Інституту заклад вищої освіти 

упродовж всього терміну навчання здійснює комплексну реабілітацію 

студентів з інвалідністю. 30 вересня 2021 р. було відкрито реабілітаційно-

медичний центр НРЗВО «КПДІ», в якому працює високопрофесійний колектив 

медичних працівників, реабілітологів, доступне якісне медичне обслуговування і 

реабілітація здобувачів освіти в комфортних умовах. 

Одним із пріоритетів діяльності Навчально-реабілітаційного закладу 

вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” є створення 

сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної, фізичної та 

психологічної реабілітації студентів з інвалідністю.  

Одним з основних завдань освітньої політики Навчально-

реабілітаційного закладу вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний 

інститут”, при організації навчально-виховного процесу, є збереження 

здоров’я та формування здорового способу життя у молодого покоління. 

Харчування здобувачів освіти в Навчально-реабілітаційному закладі вищої 

освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” здійснюється на 

підставі сезонних меню, які складені з урахуванням гігієнічних принципів, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 

року № 1591 і погоджені з органами Держпродспоживслужби. Також при 

складанні меню обов’язковим є дотримання натуральних добових норм 

харчування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13 

березня 2002 р. № 324. 

В Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-

Подільський державний інститут” є дієтичне харчування, яке ґрунтується на 

загальних принципах раціонального харчування та враховує особливості 

захворювання у студента. Дієтичне харчування призначає лікар відповідного 

профілю: педіатр, гастроентеролог, нефролог.  

У 2021 році реабілітаційні послуги студентам з інвалідністю 

надавалися шляхом:  

 фізичної реабілітації, яка реалізувалася через проведення 

навчальних занять з фізичної культури в групах за нозологіями захворювання; 

проведення занять спортивних секцій не лише з традиційних, а й видів спорту 



для інвалідів (сидячий волейбол); проведення занять реабілітаційних груп; 

проведення індивідуальних занять ЛФК (поза розкладом занять); проведення 

занять з арт-терапії; надання послуг оздоровчого масажу; навчання 

студентів виконанню техніки оздоровчого масажу/самомасажу; організація 

та проведення пішохідних прогулянок/туристичних походів  

 медичної реабілітації, яка передбачала медикаментозне лікування 

студента з інвалідністю за узгодженням з вузьким спеціалістом 

 трудової реабілітації, яка забезпечувалася створенням спеціальних 

чи спеціально пристосованих робочих місць для проведення занять навчальної 

практики (практичних занять) 

 професійної реабілітації, яка реалізувалася через  формування у 

студентів з інвалідністю позитивної мотивації до змісту професійної 

підготовки; методично обґрунтовану організацію освітнього процесу; 

створення інтегрованих групах; створення умов для навчання за 

індивідуальним планом навчання; організацію позааудиторної діяльності 

студентів з метою оптимізації їх міжособистісного спілкування, створення 

умов для виявлення їх здібностей, індивідуального самовираження, 

самоутвердження, активного залучення до громадського життя групи, 

коледжу, міста; навчання викладачів та кураторів груп у напрямку виявлення 

та подолання труднощів адаптації студента з інвалідністю тощо 

 соціальної реабілітації, яка здійснювалася у формі соціально-

побутового патронажу (патронаж здійснювали медичні працівники, 

соціальний педагог, куратор групи) 

 психолого-педагогічної реабілітації, яка здійснювалася через 

з’ясування психологічних особливостей вихованців з інвалідністю, збереження 

їх психічного здоров’я, надання допомоги з адаптації та інтеграції у освітнє 

середовище, формування самоутвердження і належної самооцінки особою 

своїх можливостей. 

 Вважаю за необхідне у 2022 році провести роботу щодо введення до 

штатного розпису додатково фахівці з фізкультурно-спортивної реабілітації, 

відповідальну особу за супровід осіб з інвалідністю для забезпечення 

ефективного впровадження методик оздоровчої реабілітації.  

 

1.5. Сприяв науковій, дослідній та інноваційний діяльності Інституту як 

невід’ємному складнику діяльності Інституту. 

Зокрема науково-педагогічні працівники Коледжу та Інституту 

здійснювали активну та ефективну роботу в напрямку науково-дослідної 

діяльності. Інститут продовжив традицію, започатковану Коледжем, 

проведення наукових конференцій для викладачів та для студентів, зокрема, 11 

листопада 2021 в НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» 

відбулась ІІI Міжнародна наукова студентська конференція «Молодь і 

науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі 

суспільства», до якої долучились науковці, професіонали-практики, голови 

молодіжного осередку, студенти з різних регіонів України та закордону. 

Пленарне засідання відкрив Amit Kumar (Аміт Кумар), керуючий партнер 

та засновник AKG Global Support Services (OPC) Pvt Ltd, India. (Тема доповіді: 



Education system in India (Система освіти в Індії). За результатами 

конференції сформовано електронний збірник тез. 

З 2021 року, після утворення Навчально-реабілітаційного закладу вищої 

освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» разом з Відокремленим 

структурним підрозділом Кам’янець-Подільський фаховий коледж, який є 

структурним підрозділом Інституту, студентський та викладацький 

колектив закладів упевнено бере участь у міжнародних освітньо-наукових 

заходах, а саме: 

- 16 жовтня викладачі кафедри соціальної роботи, психології та 

соціокультурної діяльності імені Т.Сосновської (в.о. завідувача кафедри – 

Палилюлько О.М., к.істор.н.) відвідали онлайн семінар «Євроінтеграція вищої 

школи у світовому та національному вимірі за умови соціальної інклюзії: 

обмін науковими здобутками між факультетом спеціальної та інклюзивної 

освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 

та профілюючими факультетами Sapienza University of Rome (Рим, Італія)» 

(доповідач – доктор педагогічних наук, професор Супрун Дар’я Миколаївна у 

рамках програми ERASMUS + КА1 LEARNING MOBILITY) та взяли участь в 

обговоренні ключових компонентів організації навчальної, наукової та 

соціально-психологічної діяльності університету в Італії. 

- студенти і викладачі Інституту та фахового коледжу долучаються до 

заходів в рамках імплементації проєкту напряму Жана Монне – Кафедра 

Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» 

(SCAES)620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR, за підтримки сталості 

проєкту напряму Жана Монне «Європейські цінності різноманіття та 

інклюзії для сталого розвитку» Erasmus+ Jean Monnet Project «European 

values of diversity and inclusion for sustainable development» (EVDISD) та за 

підтримки Національного Еразмус+ Офісу в Україні. Міжнародна науково-

практична конференція «Європейські практики міжкультурного діалогу в 

освіті» (15 – 16 грудня 2021 року) присвячена детальному вивченню одного з 

ключових моментів різновидів соціальної інновації політики соціального 

згуртування ЄС – міжкультурному діалогу та інклюзії в освіті. За 

результатами конференції сформовано електронний збірник тез. Метою 

проведення конференцій є залучення студентів до науково-дослідної діяльності, 

обмін знаннями та досвідом, визначення сучасних інноваційних тенденцій та 

перспектив розвитку у науці, об’єднання молоді навколо питань у сфері 

економіки, природничих та гуманітарних наук та соціальної роботи. 

У 2022 році планую активніше брати участь в освітньо-наукових та 

науково-дослідних заходах, в тому числі в рамках імплементації проєктів 

Еразмус +. 

У грудні 2021 року було сформовано четвертий випуск наукового 

журналу «Вектор Поділля», та, у зв’язку з реорганізацією Подільського 

спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу та 

утворення Навчально-реабілтаційного закладу освіти «Кам’янець-Подільський 

державний інститут» розпочалась робота з перереєстрації журналу, як 

видання новоутвореного Інституту, яке продовжується, з назвою «Інклюзія і 

суспільство». 



У 2022 році планую завершити цей процес та провести активну 

підготовчу роботу щодо акредитації наукового журналу та отримання 

статусу «фахове видання». 

Упродовж 2021 року кафедрами Інституту було організовано та 

започатковано ряд наукових заходів, зокрема: 

- ІІI Міжнародна наукова студентська конференція «Молодь і 

науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі 

суспільства» в НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» (11 

листопада 2021 р.). 

- відкрита лекція на тему “Мова науки. З чого почати наукову роботу” 

(Лектори – Шевчук Олександр Володимирович, к.пед.н., та Бачинська Олена 

Миколаївна, к.е.н.) (3 листопада 2021 р.). На лекції студенти закладу 

ознайомились з особливостями підготовки наукових робіт, правилами роботи 

та оформлення наукових статей, а також грамотного оформлення 

структурних частин наукових робіт.  

Інститутом продовжується співпраця та імплементація проєкту 

партнерства з професіоналами-практиками.  

Зокрема, 28 жовтня 2021 р., в рамках підписаного договору кафедри 

соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т.Сосновської 

(в. о. завідувача кафедри – Палилюлько О.М., к.істор.н., викладач) НРЗВО 

«Кам’янець-Подільський державний інститут» (в.о.ректора – Тріпак М.М., 

к.е.н., доцент, заслужений працівник освіти України) з психотерапевтом 

Міжнародного товариства Кататимного переживання образів та 

імагінативних методів в психотерапії і психології (МТКПО), Інституту 

розвитку символдрами і глибинної психології (ІРСГП) Людмилою Антонівною 

Липовською та у рамках реалізації благодійного професійного проєкту, 

відбулось заняття зі студентами інституту на тему: “Як започаткувати 

приватну діяльність психолога”. 

Студенти здобули безцінні знання та практичні поради щодо організації 

роботи у професійній діяльності. Приємно, що саме завдяки такому проєкту 

співпраці студенти Інституту спеціальностей 231 “Соціальна робота” та 

053 “Психологія” продовжують професійно зростати, спілкуватись із 

практиками-професіоналами, здобувають практичні навики. 

Вагомим результатом успішного навчання та доказом високої 

підготовки студентів коледжу (3 студента, у т.ч. 1 студент з числа 

маломобільних груп) є перемога у відборі учасників у освітній програмі 

«Стипендіат 2020-2021», який проводить Міжнародний благодійний фонд 

«Нове Покоління» за підтримки організації «Help us help». Освітній проєкт 

"Стипендіат" - це психологічна реабілітація та соціальна адаптація 

студентів-сиріт з метою формування активних особистостей, усвідомлених 

громадян країни, відповідальних дорослих та передбачає участь у 

різноманітних семінарах, тренінгах, через індивідуальні завдання стипендіати 

проходять програму особистісного та професійного розвитку. 



У 2021 році науково-педагогічні працівники та студенти Коледжу та 

Інституту активно долучилися до науково-дослідної та науково-організаційної 

роботи. Як результат: 

1) опубліковано наукових праць: 

 монографія – 12; 

 підручники, навчальні посібники – 8; 

 статті у зарубіжних виданнях (SCOPUS, Web of Science) – 10 

 статті у зарубіжних виданнях (Index Copernicus (крім РИНЦ)) - 7 

 статті у інших зарубіжних виданнях – 15; 

 статті у фахових виданнях – 28; 

 статті у нефахових виданнях – 45; 

2) прийнято участь у  конференціях (міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних тощо) – 218; 

3) організовано та проведено наукових конференцій, семінарів, круглих 

столів, диспутів та інших наукових заходів – 9. 

Студентська наукова робота - 2021 успішно представлена: 

1) статтями, опублікованими за участю студентів чи студентами 

особисто – 122; 

2) участю студентів у конференціях – 136. 

 

1.6. Сприяв популяризації  закладу вищої освіти у межах регіону, 

держави в цілому, сприяв формування високої суспільної оцінки  коледжу  

батьківською громадськістю, громадськими організаціями, забезпечував 

взаємодію коледжу з територіальною громадою міста, області.  

28 жовтня 2021 р., в рамках підписаного договору кафедри соціальної 

роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т.Сосновської (в. о. 

завідувача кафедри – Палилюлько О.М., к.істор.н., викладач) НРЗВО 

«Кам’янець-Подільський державний інститут» (в.о.ректора – Тріпак М.М., 

к.е.н., доцент, заслужений працівник освіти України) з психотерапевтом 

Міжнародного товариства Кататимного переживання образів та 

імагінативних методів в психотерапії і психології (МТКПО), Інституту 

розвитку символдрами і глибинної психології (ІРСГП) Людмилою Антонівною 

Липовською та у рамках реалізації благодійного професійного проєкту, 

відбулось заняття зі студентами інституту на тему: “Як започаткувати 

приватну діяльність психолога”. 

Вагомим результатом успішного навчання та доказом високої 

підготовки студентів коледжу (3 студента, у т.ч. 1 студент з числа 

маломобільних груп) є перемога у відборі учасників у освітній програмі 

«Стипендіат 2020-2021», який проводить Міжнародний благодійний фонд 

«Нове Покоління» за підтримки організації «Help us help».  
 

1.7. Організовував роботу щодо сприяння працевлаштуванню 

випускників навчального заклад 

Інститутом продовжується робота щодо сприяння працевлаштуванню 

студентів і випускників. Метою діяльності підрозділу є сприяння у 

працевлаштуванні, створення умов для ефективної реалізації права студентів і 



випускників закладу вищої освіти на працю, підвищення 

конкурентоспроможності на ринку праці. 

Члени підрозділу проводять активну роботу щодо сприяння 

працевлаштуванню випускників. Здійснюється пошук альтернативних 

варіантів щодо забезпечення їх першим робочим місцем. 

Керівником підрозділу створена база даних студентів і випускників з 

метою оперативного надання інформації про них потенційним роботодавцям. 

 

1.8. Прийом і звільнення працівників закладу здійснював відповідно до 

законодавства про працю. Проводив роботу по збереженню кадрів.  

Розроблено та затверджено на Комісії з реорганізації (протокол №1 від 

14.09.2021р.) План заходів з реорганізації Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу. 

У встановленому законодавством порядку, з дотриманням трудових 

прав та соціальних гарантій, здійснено попередження працівників про 

реорганізацію та можливе вивільнення. 

Загальними зборами трудового колективу НРЗВО «Кам’янець-

Подільський державний інститут»: 

- конструктивно обговорено та погоджено Колективний договір 

Інституту з додатками; 

- обговорено зміни до Статуту Інституту та погоджена його нова 

редакція. 

Складено та подано на затвердження в МОНУ штатний розпис 

«Кам’янець-Подільського фахового коледжу Навчально-реабілітаційного 

закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут. 

У 2021 році завершено переведення до НРЗВО «КПДІ» науково-

педагогічних працівників та інших працівників згідно затвердженого МОН 

України штатного розпису.  

 

1.9. Налагоджував системну співпрацю з закладами освіти  з метою 

інтеграції вищої школи у світовий освітній простір, обміну  досвідом 

у питання управління, організації освітнього процесу, створення умов 

для ступеневої освіти студентів.  

З метою розширення й розвитку освітніх контактів Інституту з 

вищими навчальними закладами України було укладено наступні договори: 

- Між Навчально-реабілітаційним закладом вищої освіти «Кам’янець-

Подільський державний інститут» та Інститутом спеціальної педагогіки і 

психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук 

України; 

Планую у 2022 році укласти угоди з факультетом спеціальної та 

інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова; Університетом економіки в Бидгощі (Польща), 

громадськими організаціями, міжнародними організаціями. 

 

1.10. Організовував та здійснював роботу щодо створення в навчальному 

закладі належної інформаційної, матеріально-технічної та навчально-

матеріальної баз, які цілком задовольняють потреби у підготовці молодших 



спеціалістів, бакалаврів сприяють організації їх змістовного дозвілля та 

забезпечують належні умови навчання та побуту студентів. 

До освітніх послуг студентів бібліотека, фонд якої налічує до 22 тисяч 

примірників (з них біля 17 тисяч - це фахова література, фонд періодичних 

видань). До послуг студентів сайт дистанційної освіти «Освітній простір для 

студентів з особливими освітніми потребами», створений на базі програмного 

забезпечення MOODLE, який дублює навчально-методичні матеріали 

викладачів коледжу  

Комісія з реорганізації Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу створена відповідно до 

Наказу МОНУ від 13.09.2021р. №979 «Про реорганізацію Подільського 

спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу». 

На засіданні Комісії з реорганізації створено комісію з інвентаризації 

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного 

коледжу, видано відповідний Наказ про проведення інвентаризації, здійснено 

низку організаційних заходів з підтримання функціонування коледжу в стані 

реорганізації. 

Створені інвентаризаційні комісії та проведена ними повна 

інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-

матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків, 

заборгованості та інших статей балансу відповідно до законодавства з 

перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження 

станом на момент проведення інвентаризації. 

Складені протоколи інвентаризації та подані в установленому порядку 

голові комісії пропозиції, щодо необхідності вирішення питання стосовно 

списання не придатних до подальшого використання товарно-матеріальних 

цінностей до моменту передачі їх правонаступникові. 

Складений передавальний акт в 6-ти примірниках та поданий на 

затвердження в МОНУ 07.12.2021 року. 

У 2021 році приділяв належну увагу питанням зміцнення матеріально-

технічної бази освітнього процесу, матеріально-технічної бази 

реабілітаційного процесу, соціальної інфраструктури Коледжу та Інституту. 

Зокрема, 

придбано комп’ютерну техніку (проектори, інтерактивні дошки, веб-

камери, системні блоки, монітори та інші комплектуючі) на суму 115758, 00 

грн. 

меблі – 11925,00 грн. 

спецодяг для працівників – 16000,00 грн. 

сантехнічні, електротовари та будматеріали – 100690,00 грн. 

інструменти, обладнання – 49088,00 грн. 

господарські товари (дезінфікуючі засоби, засоби індивідуального 

захисту, миючі засоби) – 30740,00 грн. 

Дозволю підвести підсумок, Інститут успішно рухається у напрямку 

створення безпечності освітнього процесу та у повній мірі забезпечує своїм 

вихованцям рівноправний доступ до освітнього середовища. 

 



1.11. Розпоряджався коштами у межах кошторису доходів і видатків 

навчального закладу відповідно до чинного законодавства. 

У 2021 році було здійснено: 

- необхідні дії щодо зміни підписанта управлінських та фінансових 

документів, своєчасної виплати заробітної плати, стипендії студентам, інших 

обов’язкових платежів, налагоджено ведення діловодства, вжито комплекс 

заходів щодо збереження майна коледжу. 

- подано на розгляд і затвердження до МОНУ штатні розписи та 

розрахунки потреби коштів на оплату комунальних послуг та харчування 

студентів. 

- виявлені дебітори, вжиті заходи з метою стягнення заборгованості. 

- проведено розрахунки з кредиторами. Претензій від кредиторів до 

навчального закладу не надходило. 

- надіслано лист до МОНУ з проханням реєстрації НРЗВО «КПДІ» в 

системі для отримання фінансування. 

- визначено перелік здійснення опису та організації передачі документації 

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного 

коледжу (в т.ч. фінансових, кадрових, первинних, бухгалтерських, з основної 

діяльності) до Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-

Подільський державний інститут» 

У звітному  періоді своєчасно виплачувалась заробітна плата 

працівникам Інституту, студентам з інвалідністю -  стипендія;  

виплачувалась компенсація взамін харчування студентам-сиротам та особам з 

їх числа,.  

Своєчасно здійснювалися  розрахунки з установами і  організаціями,  в  

повному обсязі  вносилися  платежі до бюджету. Розрахунки в  іноземній 

валюті не велись.  

Бюджетні асигнування Коледжу за 2021 рік становлять 23472,4 тис. 

грн., надходження по спеціальному фонду 1 812,5 тис. грн.  

Благодійні внески, гранти та дарунки склали 55,7 тис. грн. 

 

Бюджетні асигнування в Інституті за 2021 рік  становлять 1 154 тис. 

грн., надходження по спеціальному фонду 311,0 тис. грн.  

Благодійні внески, гранти та дарунки склали 28,8 тис. грн. 

1.12. Вирішував питання соціального захисту працівників та студентів 

навчального закладу.  

Застосовував заходи матеріального та морального заохочення 

працівників та студентів Коледжу та Інституту. 

У звітному періоді регулярно і вчасно виплачувалась заробітна плата і 

стипендія, створювалися необхідні умови для роботи і навчання, 

безперебійного харчування, надання реабілітаційних послуг студентів, 

забезпечення Інституту теплом, електроенергією та водою, безпечні умови 

праці та навчання. 

Застосовувалися заходи матеріального та морального  заохочення 

працівників Коледжу:  

- матеріальна допомога працівникам – 496479 грн.; 

- премії працівникам – 133 262 грн.; 



- щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам – 366 680 грн. 

 

Застосовувалися заходи матеріального та морального  заохочення 

працівників Інституту:  

- матеріальна допомога працівникам – 14 000 грн.; 

- премії працівникам – 139 690 грн.; 

- щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам – 31 068 грн. 

Як керівник закладу вищої освіти  ставлю перед собою завдання у 2021 

році віднайти можливості оздоровити студентів - сиріт у кількості 10 осіб  у 

канікулярний (літній) період. 

1.13. Організовував та проводив роботу щодо виконання всіма 

працівниками вимог законів і правил з безпеки життєдіяльності, охорони праці, 

техніки безпеки, протипожежної і техногенної безпеки та виробничої санітарії 

учасників освітнього процесу.  

Дотримувався вимог нормативно-правових актів щодо створення та 

забезпечення умов праці трудового колективу.  

Загальними зборами трудового колективу НРЗВО «Кам’янець-Подільський 

державний інститут»: 

- конструктивно обговорено та погоджено Колективний договір 

Інституту з додатками; 

- обговорено зміни до Статуту Інституту та погоджена його нова 

редакція. 

1.14. Запобігав та не допускав  проявів корупції та хабарництва у закладі 

вищої освіти .  

Керуючись Законами України «Про запобігання  корупції», «Про засади 

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) 

на 2014-2017 роки», іншими законодавчими та нормативно – правовими 

актами антикорупційного характеру, в коледжі  у 2021 році проводилися  

належні заходи з питань запобігання та протидії корупційним проявам, 

успішно функціонує онлайн платформа «Діалог з Ректором», працівниками 

відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації 

проводяться опитування щодо системи оцінювання знань та виявлення 

проявів корупції. Уповноваженою особою з питань запобігання та протидії 

корупції призначено Дужеву Олену Григорівну. 

В Інституті є можливість пройти онлайн-курс “Конфлікт інтересів: 

треба знати!”. За підтримки Програми розвитку ООН в Україні Національним 

агентством з питань запобігання корупції спільно з українським громадським 

проектом масових відкритих онлайн-курсів “Прометеус” створено 

безкоштовний навчальний онлайн-курс “Конфлікт інтересів: треба знати!”. 

Курс розрахований на підвищення рівня стандартів доброчесності щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також інших обмежень 

та зобов’язань, передбачених Законом України “Про запобігання корупції”, та 

сприяє опануванню базовими практичними інструментами для підвищення 

ефективності виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

дотримання встановлених заборон та обмежень. 

Порушень вимог антикорупційного законодавства в коледжі не 

зафіксовано. Звернень та повідомлень щодо причетності працівників коледжу  



 


