




Цьогоріч 14 жовтня, у День захисника
України, День українського козацтва і
християнського свята Покрови Пресвятої
Богородиці, Хмельницький національний
університет святкує свій 57-й день
народження.

«Щедра осінь Поділля». За традицією ректор
Хмельницького національного університету,
професор Микола Єгорович Скиба розрізав
коровай нового врожаю і всі гості
пригостилися смаколиком.

З нагоди відзначення Дня університету в
актовій залі відбувся святковий концерт. Із
вітальним словом виступив ректор ХНУ,
член-кореспондент Національної академії
педагогічних наук України, заслужений

працівник освіти України, професор Микола
Єгорович Скиба, побажавши усім здоров'я й
подальших творчих успіхів, а нашому рідному
університету - процвітання.Згідно з наказом
ректора за вагомий внесок у розвиток
матеріально-технічної бази університету та
підготовку фахівців, успіхи в науці, навчанні,
високі показники в спорті, військово-
патріотичному вихованні, збереженні
історичних, національних, культурних
цінностей і традицій були занесені до «Книги
Пошани університету»: Мельник Сергій
Іванович, випускник інженерно-економічного
факультету 1990 року, Хмельницький міський

З цієї нагоди у стінах навчального закладу
пройшла низка урочистих та святкових
заходів. Зокрема, у фойє актової зали діяла
виставка навчально-методичних і наукових
праць викладачів, де були представлені
підручники, навчальні посібники, наукові
монографії і журнали, патенти.
Свої наукові здобутки та напрацювання у фойє
4 навчального корпусу представили до огляду
кафедри ХНУ: т е л е к о м у н і к а ц і й та
комп'ютерно-інтегрованих технологій;
комп'ютерної інженерії та системного
п р о г р а м у в а н н я ; машин і апарат ів ,
електромеханічних та енергетичних систем;
технологічної і професійної освіти та
декоративного мистецтва; дизайну.

Викладачі кафедри екології, студенти
спеціальностей «Екологія», «Середня освіта
(Біологія та здоров'я людини)» привітали
рідний університет виставкою фітокомпозицій



голова 2006-204 років, народний депутат
України 2014-2019 років; Хрущ Ніла
Анатоліївна, професор, завідувач кафедри
фінансів, банківської справи та страхування;
Рожанський Пантелеймон Петрович,
випускник факультету програмування і
телекомунікаційних систем 2014 року
(посмертно). Пам'ятною медаллю «Ветеран
Хмельницького національного університету»
нагороджений Яремчук Василь Сергійович,
начальник редакційно-видавничого центру. За
активну участь у військово-патріотичному
вихованні студентської молоді премійовані
учасники АТО: Розуман Юрій Семенович,
начальник військово-мобілізаційноговідділу;
Ночка Юрій Іванович, директор студентського
містечка; Попик Володимир Петрович, сторож

Алла Людвигівна, професор, завідувач
кафедри технології та конструювання
швейних виробів; Захаркевич Оксана
Василівна, професор кафедри технології та
конструювання швейних виробів; Кущевський
Микола Олександрович, професор кафедри
технології та конструювання швейних

охорони та перепускного режиму. Подякою
ректора нагороджені колективи кафедри
технології та конструювання швейних виробів
та кафедри технології та конструювання
виробів зі шкіри, а також викладачі
університету: Домбровський Анатолій
Броніславович, професор кафедри технології
та конструювання виробів зі шкіри, декан
факультету технологій та дизайну; Славінська



виробів; Михайловська Оксана Анатоліївна,
доцент, завідувач кафедри технології та
конструювання виробів зі шкіри.

Концертна програма, підготовлена
творчими колективами Центру культурного та
естетичного виховання студентів ХНУ,
викликала хвилю позитивних емоцій.
Народний ансамбль танцю «Юність Поділля»
продемонстрував високу майстерність у
виконанні хореографічних композицій.
Студенти університету - Юлія Собкова та
Катерина Максимчук, випускниці - Яна Лиса

та Ірина Федоровська, а також Заслужений
артист України Микола Довгольов виконали
вокальні композиції.

Свої таланти презентував Студентський
будинок моделей у колекціях «Амача» (автор
Юлія Марченкова) та «Be yourself» (автори
Ілона Поплавська, Наталія Ліщенко,
Анастасія Гаюр, Наталія Решетник).

Привітав Хмельницький національ-ний
університет та його колектив зі святом ректор
Н а ц і о н а л ь н о ї академі ї Д е р ж а в н о ї
прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького, лауреат Державної премії
України у галузі науки і техніки, заслужений
працівник освіти України, професор,
генерал-майор Олег Миколайович
Шинкарук. Військовий оркестр та творчі
колективи Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького виконали музичні твори та
композиції.

В п р о д о в ж с в я т а п р и с у т н і м
демонстрували відеоролики привітальних
слів від студентів, працівників, керівництва
Результати своєї праці продемонстрували
учасники Клубу садоводів, організувавши
виставку-ярмарок живих рослин, квітів,
овочів та фруктів «Дари Поділля».

Вітаємо рідний університет з днем
народження, бажаємо йому стрімкого
розвитку, процвітання, глибокої шани та
визнання!

Галина Хіміч,
відділ зв 'язків з громадськістю ХНУ



членом студентського наукового товариства.
У співавторстві з викладачами опублікував
низку наукових робіт, і вчена рада
рекомендувала його для вступу до
аспірантури.

Тоді, коли у 1975 році, маючи можливість
продовжувати наукову кар'єру в столиці, без
вагань погоджується працювати асистентом
у Хмельницькому технологічному інституті
побутового обслуговування.

Було непросто, і нелегко, були важкі часи
для держави, складні для навчального
закладу, непрості для молодого викладача...

Та йому, сільському хлопцеві з Сумщини,
сину теслі й вчительки фізики та
математики, юнаку, який звик прокладати
шлях у життя самостійно, було не звикати до
труднощів на новому місці, а сім'я, дружина,
друзі, в яких знаходив підтримку і
розуміння, були тією віддушиною, де черпав
спокій, впевненість і силу...

І якось швидко, непомітно, нібито й само
собою, прийшов авторитет, а за ним і шана.
Щаблина за щаблиною: викладач, старший
викладач... - почав підніматися службовими
сходами. Згодом став доцентом, завідуючим
кафедри, деканом по роботі з іноземними
студентами, деканом нового організованого
за його ж ініціативою, гуманітарно-
педагогічного факультету, проректором з
навчальної роботи...

Пройшов усі сходинки, які наближали до
найвищої - ректора.

Тож, коли у 2001 році було оголошено
конкурс на посаду ректора Технологічного
університету Поділля, із трьох претендентів
значну перевагу було надано саме йому, тій

Багато років поспіль історія
Хмельницького національного університету
нерозривно пов'язана з ім'ям його ректора -
Миколи Єгоровича Скиби, людини, яка
користується заслуженим авторитетом
серед професорсько-викладацького складу,
науково-педагогічної еліти Хмельниччини,
України та світового освітянського
співтовариства.

Наша розповідь про особистість, якій
судилося пройти непростий шлях керівника
університету по якому з успіхом іде уже
майже 20 років...

Все, що відбувається в житті людей,
незалежно від того вірять вони в це чи ні,
підкорюється суворим, незмінним Законам
Вселенського Розуму один з яких стверджує:
«Що посіє людина, те і пожне».

Ректор Хмельницького національного
університету Микола Єгорович Скиба почав
сіяти свою щасливу долю вже тоді, коли
закінчив із срібною медаллю середню школу і
вступив до Київського технологічного
інституту легкої промисловості.
Тоді, коли з першого курсу став активним



одного з визнаних лідерів із запровадження
інноваційних освітніх технологій,
методичного забезпечення та управління
навчально-виховним процесом. У 2004 році
заклад виборов велику золоту медаль за
досягнення в розвитку дистанційних
освітніх технологій. Ефективними
виявились інноваційні розробки з
комп'ютерних технологій, з теорії
механізмів і машин. Навчальний заклад
отримав назву: «Хмельницький державний
університет», а згодом - «Хмельницький
національний університет». Протягом
порівняно невеликого терміну перебування
на посаді постійно навчався і сам, проводив
н а у к о в о - д о с л і д н и ц ь к у роботу за
результатами якої захистив кандидатську і
докторську дисертації. Став доктором

програмі розвитку вищого навчального
закладу, яку проголошував Микола Єгорович
Скиба.

... У кожної людини мусить бути прагнення
до самовдосконалення, до реалізації себе як
особистості. Але далеко не кожен здатен
подолати круті вершини свого розвитку бо
необхідна для цього невтомна, титанічна
праця над собою, над тими завданнями, які
виникають у певні періоди життя. Необхідно і
багато інших складових. Таких як незламна
віра в себе, тверда воля і характер,
відповідальність, мужність і мудрість у
прийнятті рішень, дружелюбність. Не в
останню чергу і щаслива доля, міцна сім'я,
надійні і вірні друзі...

Все це притаманне Миколі Єгоровичу,
завершує його повний портрет, надаючи рис
вдосконалення, гармонії, цілісності, а врешті
решт, і визначає місце у суспільному житті...
Під його керівництвом університет
неодноразово відзначали на колегії
Міністерства освіти і науки України, багатьох
конференціях з проблем вищої освіти як

технічних наук, професором, академіком
Української технологічної академії та
Міжнародної академії інформатизації.
Науково-педагогічну діяльність поєднував з
громадською роботою і як депутат обласної
ради очолював постійну комісію з питань
розвитку науки, освіти, культури, молоді,
спорту та туризму.
Тож, коли у 2008 році відбулися нові вибори
керівника закладу посаду ректора на
семирічний термін знову довірили йому.

«Університету знову пощастило, що його
керівником став Микола Єгорович» -
зауважив тоді перший проректор
навчального закладу Сергій Григорович
Костогриз.

Під подальшим керівництвом М.Є.
Скиби університет не лише активно
розширює можливості вітчизняної освіти і
науки, а й наполегливо здобуває світове
визнання, плідно працює у різних напрямах



монографій, 15 підручників та навчальних
посібників. За результатами наукових
досліджень отримав 6 авторських свідоцтв
та 18 патентів на винаходи. Нині він керує
п і д г о т о в к о ю 2 д о к т о р с ь к и х і З
кандидатських дисертацій, а протягом всієї
діяльності наукової школи під керівництвом
Скиби М. Є. захищено 2 докторських та 5
кандидатських дисертацій. За його
к е р і в н и ц т в о м в и к о н у в а л о с ь 8
держбюджетних та 8 госпдоговірних
науково-дослідних тем та запропоновано 12
наукових концепцій.

За активної участі Скиби М.Є. успішно
розвиваються взаємовигідні стосунки
університету з Національною академією
педагогічних наук України. За результатами
плідної співпраці було проведено вісім
Міжнародних науково-практичних
конференцій з проблем професійного
становлення особистості, започатковано
спеціалізований журнал «Дидактика
професійної школи», видані дві колективні
монографії з проблем розроблення освітніх
стандартів.

Закономірним наслідком багаторічних
наукових пошуків в організації сучасних
форм гуманітаризації освітньої діяльності
вищих навчальних закладів є нагородження
його 1 жовтня 2008 року орденом "За
заслуги" III ступеня, обрання у 2010 році
членом-кореспондентом Національної
академії педагогічних наук. Цього ж року
він став лауреатом Хмельницької обласної
премії імені Миколи Дарманського в галузі
освіти та науки у номінації «Кращий ректор
вищого навчального закладу Ш-ІVрівня
акредитації Хмельницької області. У 2014
році, за роботу в галузі науки і техніки 2013
року присуджено Державну премію
України.

міжнародного співробітництва, бере активну
участь у різноманітних міжнародних
проектах, конференціях, програмах обміну
студентами, викладачами та науковцями.
Завдяки глибокому знанню справ, вмінню
мислити масштабно йому вдалося набагато
примножити і закріпити попередні досягнення
університету.

Тому, на чергових виборах на посаду
керівника університету, в лютому 2016 року,
переважною більшістю голосів було знову
обрано Миколу Єгоровича.

...Багато років тому одна мудра людина
відмітила: "Три речі визначає людину: праця,
чесність, досягнення".

Працелюбність, великий організаторський
талант сучасного менеджера та щедра
людяність завжди викликають до Миколи
Єгоровича повагу колективу співробітників та
студентів університету.

Він приділяє значну увагу зміцненню
навчальної, наукової, матеріально-технічної
бази, розвитку міжнародних стосунків
університету з провідними навчальними
закладами вищої освіти Європи та світу.

Незаперечною його заслугою є формування
стабільного, працездатного, дружного,
ініціативного та перспективного колективу
викладачів і співробітників. Нині в
університеті навчальний процес забезпечують
більш як 70 докторів наук, понад 400
кандидатів наук.

Не можна обійти увагою і те, що під його
керівництвом облаштовано спортивно-
оздоровчий комплекс, ботанічний сад,
футбольний майданчик зі штучним
покриттям, завершується будівництво п'ятого
навчального корпусу.

За період наукової діяльності Скибою
Миколою Єгоровичем було опубліковано
понад 250 наукових праць, у тому числі 8



життя і діяльності самого ректора, життя
якого присвячено Хмельницькому
національному університету, Україні,
світу...

Нагороджений багатьма іншими відзнаками
та нагородами.

На загальних зборах колективу Микола
Єгорович сказав: "Я дуже пишаюся тим, що
мені випала доля працювати з такими людьми.
Як керівник університету, я відчуваю
відповідальність за кожного, хто чесно
виконує свої обов'язки. Адже наш результат
складається з великої кількості маленьких
перемог кожного співробітника. Лише
професіоналізм і відданість справі дають нам
загальний позитивний результат".

І це так. Але слова цієї мудрої, досвідченої
людини, висококваліфіко-ваного спеціаліста,
покликаного працювати на благо університету,
Української держави і світу (кажемо світу бо
наші випускники працюють нині і за межами
батьківщини), особистості, яка пройшла 70
річний життєвий шлях можна сприймати не
тільки як висока оцінка колективу, а і оцінка

Шановний Миколо Єгоровичу!
Від редакції газети «Університет», професорсько-викладацького складу,

працівників та студентів Хмельницького національного університету

прийміть найщиріші побажання міцного здоров'я, особистого щастя,

невичерпної енергії і наснаги у всіх Ваших добрих справах. Хай у Вашому

домі завжди панують мир і злагода, у серці - доброта, а у справах -

мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до Вас,

даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів!...

Многая літа!

Перший проректор,
проректор з науково-педагогічної

роботи
М.П. Войнаренко,

директор Музею історії ХНУ
П.К. Мельник



Микола Егорович Скиба -
фундатор гуманітарно-педагогічного факультету

Організація нового факультету,
започаткування нових спеціальностей - це
була діяльність, багато в чому нова для
Миколи Єгоровича, але він не тільки сам
дуже швидко вчився виконувати нові для
себе завдання, він навчав цьому і своїх колег
- працівників деканату, кафедр факультету.
Було н е л е г к о у с і м . Д о в о д и л о с я
засиджуватися на роботі допізна, часто
їздити у відрядження, вивчати досвід роботи
споріднених факультетів. Викладачі
розробляли нові для себе дисципліни,
опановували нові методики викладання. Але
все це винагороджувалося тим, що на
факультет приходили зацікавлені у навчанні
студенти, щороку серед абітурієнтів
спеціальностей ГПФ були досить великі
конкурси. І було ще одне - Микола Єгорович
завжди мав метке око, він бачив усі помилки,
промахи, але завжди допомагав ці помилки
виправляти. А найголовніше - він бачив і
цінував відданість роботі, завжди знаходив
для співробітників добре слово, добру
пораду, якщо щось «не клеїлося».
До нього можна було звернутися і за
порадою з питань особистих, і цю пораду
обов'язково отримати. Можна сказати, наш
декан для нас був зразком, людиною, на яку
хотілося бути схожим.

Дуже приємно, що попит на більшість
спеціальностей ГПФ не спадає. Випускники
шкіл не тільки подають багато заяв на
факультет, що саме по собі є вагомим
аргументом, вони виявляють бажання
навчатися саме на цьому факультеті.

Очевидно, такий стійкий інтерес до
факультету зумовлений тим, що свого часу
М.Є.Скиба точно виявив у системі вищих
навчальних закладів Хмельницького регіону
ту нішу, яка вимагала заповнення. І саме її
заповнює своїми спеціальностями ГПФ,
даючи молоді можливість обирати і
опановувати спеціальності, нові для нашого
регіону, сучасні, перспективні, такі що
мають попит на ринку праці.

Але є ще одна причина, що не менш
суттєво впливає на інтерес випускників
шкіл до гуманітарно-педагогічного

Микола Єгорович Скиба є фундатором
н а й б і л ь ш о г о у Х м е л ь н и ц ь к о м у
національному університеті факультету
гуманітарно-педагогічного. Сьогодні на ГПФ
студенти навчаються за 15-ма спеціаль-
ностями. Загальна кількість студентів - понад
1500.

За цими цифрами стоїть багато фактів із
біографії М.Є.Скиби, і головне - багато
особливостей його характеру, його ставлення
до своєї роботи. Можна із цілковитою
впевненістю сказати, що без Миколи
Єгоровича, без його кропіткої роботи,
зважених рішень такий факультет не зміг би
виникнути і розвиватися.

У жовтні 1985 року М.Є.Скиба почав
працювати як декан факультету по роботі з
іноземними студентами. Це був особливий
факультет. За одинадцять років існування
його студентами були представники з багатьох
країн світу. У нас навчалися і араби, і
африканці, і афганці, студенти з європейських
країн.

За роки роботи з іноземними студентами
М.Є.Скиба не тільки набув значного досвіду,
він зумів сформувати колектив співробітників
деканату, викладачів і співробітників кафедр -
і саме на цій базі у 1996 році був створений
гуманітарно-педагогічний факультет деканом
якого було обрано Миколу Єгоровича. І
зауважимо, що за всі роки існування нашого
навчального закладу жоден факультет не
розвивався такими швидкими темпами.



факультету. Ще Микола Єгорович, будучи
деканом ГПФ, заклав основні принципи
роботи факультетського колективу. Це -
вимогливість до себе і до інших, прагнення до
удосконалення в організації навчального
процесу, до розвитку матеріальної бази, до
підвищення кваліфікації педагогічного
колективу, до зростання ваги наукової
діяльності, до розширення освітянських
зв'язків тощо. Ці принципи намагаються
продовжувати, розвивати на факультеті і
сьогодні. А це означає, що зростає якість
освіти, що студенти отримують справжні
знання, набувають практичного досвіду,
виходять на ринок праці конкурентоздатними.
Ще будучи деканом ГПФ, Микола Єгорович
в и я в и в з д а т н і с т ь до н а д з в и ч а й н о
демократичного спілкування із своїми
підлеглими. Він завжди вислуховував,

сприймав усі зауваження, пропозиції, умів
втілювати їх, а якщо щось виявлялося не
дуже придатним ніколи не ображав
відвертим неприйняттям, пояснював, як
потрібно було б зробити краще. А ще -
Микола Єгорович завжди був «душею»
свого колективу. На кожному заході від був
бажаним гостем, тому що завжди міг
зацікавити, розвеселити, з готовністю
сприймав жарти інших. Сказати по правді,
зараз на гуманітарно-педагогічному
факультеті нашого першого декана дуже не
в и с т а ч а є . Але ми н а м а г а є м о с я
продовжувати традиції роботи, життя,
започатковані

Миколою Єгоровичем.
Декан ГПФ,

Л.Л. Станіславова

Довгих і щасливих літ Шановному ювілярові!

Напередодні Дня Святого Миколая 70 років
тому народився майбутній ректор
Хмельницького національного університету,
якого сама доля іменувала Миколою. Ювілей
поважний, життєві досягнення дуже вагомі,
тому привітання і побажання можна
сприймати з гордістю, тим паче, що попереду
ще є час для реалізації наступних мрій і планів.
Звичайно, наші враження від діяльності
Миколи Єгоровича переважно грунтуються на
його професійних якостях як керівника
найбільшого на Хмельниччині навчального
закладу. Переїхавши сюди 2006 року, ми з
дружиною насамперед були здивовані
атмосферою, яка тут панувала і яку можна
назвати дуже комфортною: нам легко і
спокійно працювалося, причому хотілося все
робити якнайкраще. А ще хвалитися своїм
колегам із попереднього місця роботи, яка тут

матеріальна база, які побутові умови
створено в гуртожитках, як чітко функціонує
модульне середовище, як самостійно можна
вирішувати кадрові питання, як своєчасно
виплачується заробітна плата, а головне - як
реально можна працювати на основі
антикорупційних стандартів. І саме тому в
нашому закладі освіти навчалися і
навчаються діти викладачів з інших вишів,
зокрема й Уманського педуніверситету.

Згодом як завідувачу кафедри мені завжди
вдавалося вирішувати виробничі питання: і
упорядкування штатного розпису колективу,
і створення фахових кабінетів, і покращення
матеріально-технічної бази, й організації
студентського дозвілля. А коли виникли
проблеми зі здоров'ям, університет суттєво
допоміг із лікуванням, за що щиро дякуємо
його очільнику.

Віриться, що попереду в Миколи
Єгоровича ще чимало славних подій і в його
ректорській діяльності, і в науці, і в
особистому житті. Щиро зичимо йому
богатирського здоров'я і довголіття та
плідної праці на благо Хмельницького
національного університету зокрема й
України загалом.

М. М. Торчинський,
доктор філологічних наук, професор,

завідувач кафедри української філології



Ректор і бібліотека:
співпраця, взаємодія, партнерство...

Усі ректори опікувалися бібліотекою, її фондами, приміщенням,
оснащенням, кадровими питаннями. Не став виключенням і Микола
Єгорович, чия активна співпраця з книгозбірнею розпочалася ще на
посаді проректора. Його керівництво прийшлося саме на період
активної комп'ютеризації освітнього процесу університету, а отже й
бібліотеки. Розуміння необхідності запровадження інноваційних
технологій у роботу книгозбірні, розвитку її матеріально-технічної
бази, тісний зв'язок із командою однодумців під керівництвом
тодішньої директорки В. М. Петрицької сприяли створенню однієї з
найкращих моделей автоматизованої бібліотеки вишу. Навіть у
складний період демографічної кризи та зменшення кількості студентів
і фінансування виділялися кошти на придбання книг, передплату
періодичних видань та необхідних баз даних. І сьогодні Микола

Єгорович не залишає книгозбірню поза увагою, підтримує її у всіх творчих починаннях, у справі
розвитку ресурсного потенціалу університету. Цінним є й всіляке сприяння поповненню
бібліотечних фондів дарчими виданнями.

Такі риси, як демократичність і толерантність у спілкуванні викликають повагу до ректора
усього колективу бібліотеки. І нехай не всі питання вирішуються за нашим бажанням, ми щиро
вдячні Вам, Миколо Єгоровичу, за вагомий внесок у розвиток університету, незмінну увагу до
наукової роботи та якості навчання, покращення яких неможливе без сучасної інформаційної
підтримки, яку надає бібліотека. Здоров'я Вам на довгі роки, мирного неба над головою та
подальших успіхів на освітянській ниві на благо рідного університету та України.

Олена Айвазян,
директор наукової бібліотеки ХНУ

Людина великої душі
З Миколою Єгоровичем Скибою ми познайомились ще будучи

студентами Хмельницького технологічного інституту побутового
обслуговування на кафедрі машин і апаратів легкої промисловості. До
нас він прийшов випускником знаменитого КТІЛПу, тобто столичного
вищого навчального закладу. В той період нам читав лекції знаменитий
професор Г.А. Піскорський теж з КТІЛПу. Це була допомога нашому, на
той час, молодому інституту. Лекції професора Пяскорського для нас
були як ковток свіжого повітря, і ми їх не пропускали. Не пропускали ми
також і занять асистента Скиби М. Є. Ми його поважали як людину, яка
закінчила столичний вищий навчальний заклад і одночасно любили за
простоту і доступність. На екзамен до Миколи Єгоровича йшли з
радістю, а поверталися з посмішкою, навіть, якщо спроба виявлялася
невдалою, тому що він не ставив нам бар'єри, які потрібно долати, а

показував дорогу до пізнання. Вміння доступно пояснити, направити, допомогти в подоланні
складного, зробити його доступним і простим і є стиль викладання Миколи Єгоровича.

Ми росли і мужніли разом. Одного року ми закінчили ХТІПО і стали інженерами-механіками, а
Микола Єгорович захистив дисертацію і став кандидатом технічних наук.

Після закінчення інституту доля розкидала нас в різних напрямках. Я залишився працювати на
кафедрі деталей машин і ТММ в ХТІПО, Микола Іванович Берташевський поступив на службу у
внутрішні війська, а Ромео Сосоєвич Толордава поїхав на батьківщину в Грузію, де працював



інспектором з охорони праці в одному із
міністерств Абхазької АРСР. Але
зв'язки, а вірніше дружба, як ми потім
зрозуміли, з Миколою Скибою не тільки
не припинилася, а й розширилася,
окріпла і отримала нові напрямки.
В науковій діяльності мені поталанило

працювати під керівництвом Миколи
Єгоровича певний час над розробкою
приладу комплексного контролю
параметрів робочого середовища
виробничих приміщень.
Керуючи студентським театром

естрадних мініатюр, мені часто
приходилось працювати зі студентами-
іноземцями, активними і талановитими
учасниками цього виду студентської

творчості. Микола Єгорович, як декан по роботі з іноземними студентами охоче підтримував цю
діяльність, як одну із форм виховання студентської молоді. Микола Єгорович не тільки завжди
високо цінив творчість СТЕМу «Юмодес», але завжди підтримував і підтримує наш колектив.

Особливо тісна дружба зав'язалась між нами, знаменитим вокальним тріо «Надія» (перша,
робоча назва колективу «Чекушечка») і Миколою Єгоровичем. Він зажди знаходив час щоб
зустрітися з нашим колективом, познайомитись з новинками нашої творчості, порадити,
порадіти нашим успіхам.

Знаменитий новорічний вітальний колектив не чолі з Дідом Морозом (Микола
Берташевський) став щорічним гостем сім'ї Миколи Єгоровича.

Як ректор Микола Єгорович Скиба проявив себе як багатогранна творча особистість. За роки
його діяльності Університет став, спочатку Державним, потім Національним, а також провідним
серед НЗВО України. Змінився університет і зовнішньо, це справжній храм науки з прекрасною
територією, сучасними навчальними корпусами, студентськими гуртожитками і з чудовим
ботанічним садом, який був створений за ініціативи Миколи Єгоровича і який стає все кращим за
його активної підтримки.

Там де колись ріс очерет
Руками створена перлина

Зігріті щедрою душею
Там кожен кущик і стежина.
Здобуток мудрості творця

Куточок райський, справжнє чудо
Минеться все, але наш сад,

Як і студентство, завжди буде.
Ще один із напрямків діяльності, в якому я завжди брав участь, як режисер і ведучий, - це

організація і проведення заходів загально університетського рівня (новорічні вечори, ювілеї
університету, тощо...). Мене часто запитували: «Хто режисер дійства?». На це запитання я і зараз
можу відповісти з впевненістю: «У нас один і сценарист і режисер, це той хто за все відповідає,
тобто наш ректор».

Все що робиться, здійснюється, створюється в нашому університеті, відбувається з відома і під
мудрим керівництвом ректора Миколи Єгоровича Скиби.

Лук'янюк Микола Васильович,
доцент кафедри галузевого машинобудування

та агроінженерії, завідувач Подільського
наукового фізико-технологічного центру,

художній керівник студентського театру
естрадних мініатюр «Юмодес», к. т. н., доцент.



Від кафедри машин і апаратів,
електромеханічних та енергетичних систем

Все трудове життя Миколи Єгоровича Скиби, від молодого
асистента до мудрого професора і керівника, пройшло на кафедрі
машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

Біографія Миколи Єгоровича - це біографія людини, яка
своєю титанічною працею досягла нечуваних висот: від простого
сільського хлопця з українського села на Сумщині до видатного
вченого і керівника одного з найкращих вищих навчальних
закладів України на Хмельниччині.

Очолюючи кафедру з 2004 по 2012 рік, Микола Єгорович
завжди створював атмосферу творчості, високої педагогічної
етики і моралі, ділової принциповості та доброзичливості.

Здійснював творчий пошук створення шляхів необхідних для умов творчої самореалізації
студентів та викладачів, можливості виявляти ініціативу, висловлювати власну думку,
професійного розвитку майбутнього фахівця, стимулювання гнучкого, оригінального стилю
мислення й пізнавальної активності, формування психологічної витривалості і моральної
стійкості.

За його керівництва кафедра успішно
пройшла всі чисельні реформи вищої освіти і
нині є однією з найкращих у Хмельницькому
національному університеті в площині наукових
досліджень викладачів та студентів, розвитку
методичного та матеріального забезпечення,
міжнародного співробітництва.

Чудовий науковець і прекрасний педагог
Микола Єгорович водночас є чудовим
господарником і креативним менеджером. Його
творчі ідеї перетворили територію між
навчальними корпусами в прекрасний
ботанічний сад, а постійні новації щодо
е с т е т и ч н о г о о ф о р м л е н н я аудиторій,
лабораторій, кабінетів, коридорів і корпусів
покращують імідж університету як сучасного
європейського навчального закладу вищої
освіти.

Логічним наслідком багаторічних наукових
пошуків в організації сучасних форм
гуманітаризації освітньої діяльності вищих
навчальних закладів є обрання його у 2010 р.
членом-кореспондентом Національної академії
педагогічних наук України.

Завідувач кафедри МАЕЕС,
к.т.н., доцент О.С. Поліщук

Колектив кафедри МАЕЕС бажає Вам, вельмишановний Миколо

Егоровичу, міцного здоров'я, невичерпної творчої енергії, наснаги і

впевненості у власних силах, успіхів в подальшій роботі на благо нашого

університету та України!



Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
30 жовтня 2019 року на базі кафедри Економіки підприємства і

підприємництва відбулась Всеукраїнська студентська науково-практична
конференція «Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті»,
у якій взяли участь студенти з різних міст України.

Відкриття та проведення конференції здійснювалось завідувачем
кафедри Економіки підприємства і підприємництва, доктором
економічних наук, професором, академіком Академії економічних наук
України Лук'яновою Валентиною Вячеславівною.

Вітальне слово було надано Войнаренко Михайлу Петровичу -
першому проректору, проректору з науково-педагогічної роботи, члену-

кореспонденту НАН України, заслуженому діячу науки і техніки України, доктору економічних
наук, професору.

З вітальним словом також виступив Бондаренко Микола
Іванович - декан факультету економіки та управління,
кандидат економічних наук, доцент.

На конференцію було запрошено поважних гостей з
економічних сфер діяльності для наочності і практичності
застосування у реальному житті економічних
спеціальностей, які здобувають студенти ХНУ на
факультеті економіки та управління. Серед них із
доповідями виступили наступні: Белякова Η.Μ. -
президент Хмельницької Торгово-промислової палати;
Бачинська І.Α.- директор Регіонального фонду підтримки підприємництва у Хмельницькій
області; Яковенко О.В. - провідний науковий співробітник відділу удосконалення протидії
митним правопорушенням Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету
державної фіскальної служби України.

Під час конференції студентами-доповідачами розглядались проблеми та структурні зміни у
розвитку підприємництва в Україні, питання економічної безпеки та маркетингової діяльності
суб'єктів підприємництва в сучасних умовах, проблеми безробіття та бізнес-планування в
системі стратегічного управління підприємницькою діяльністю.

Розгорнулись дуже цікаві дискусії під час виступів студентів Ворони І.П., Драган Н.В.,
Лямець І.А., Годлевської В.О., Зазульчак Б.В., Лисак О.М., Пархомець Ю.Б.Лінник Д.В., П'ятак
К.Ю.,ЯкимчукД.С.

Всі учасники конференції продемон-стрували під час виступів високі теоретичні знання та
практичні навички, що стало свідченням таких якостей як ініціативність, інноваційність,
креативність, динамічність та захопленість обраною спеціальністю і майбутньою професією.

К р а щ і с т у д е н т и були
нагороджені г р а м о т а м и
Хмельницького національного
університету.

Лукянова В.В., д.е.н., проф.,
завідувач кафедри економіки

підприємства і
підприємництва



Методичний семінар
на кафедрі слов'янської філології

здатного ефективно виконувати завдання
інноваційного характеру відповідно до
умов своєї професійної діяльності.
Інновації в освіті - це процес створення,
упровадження та поширення в освітній
діяльності нових підходів, ідей, методів,
прийомів, технологій, спрямованих на
оновлення навчального процесу відповідно
до вимог часу. Щодо вищої школи, то тут
визначальним має бути формування у
студентів системного підходу до аналізу
професійних завдань, здатності до
мобільності, прагнення до самонавчання і
самовдосконалення впродовж усього
професійного життя. Зрозуміло, цього
можна досягнути, насамперед, через
осмислення викладачами нових підходів у
професійній діяльності, а також
упровадження інноваційних методів у
навчальний процесе вищої школи як одного
з кроків її модернізації.

Викладачі кафедри представили свої
методичні напрацювання (друковані) з
навчальних дисциплін, які викладають для
студентів; зосередили увагу на формах
роботи у процесі створення методичного
посібника, познайомили зі власною сферою
наукових уподобань та заохотили студентів
до роботи у проблемних групах та
студентських наукових гуртках, а також до
спільних реалізацій різних навчально-
методичних проектів кафедри, розкрили
секрети та показали можливості роботи
філолога на посадах викладача, учителя,
перекладача, журналіста, редактора,
коректора, копірайтера, репетитора,
науковця.

Завідувач кафедри слов'янської філології
Н. В. Подлевська представила для
викладачів кафедри мультимедійну
презентацію «Сучасні освітні технології», в
якій узагальнила основні поняття сучасної
освіти, зосередивши спочатку увагу на
цифровій освіті (E-learning), електронному
навчанні, навчанні off-lіnета on-line,
масових відкритих онлайн-курсах (МООС),
змішаному навчанні (blendedlearning),

Днями на кафедрі слов'янської філології
був проведений методичний семінар
«Інноваційні технології і методики
викладання філологічних дисциплін» за
участі викладачів кафедри та студентів
спеціальностей: «Філологія. Слов'янські
мови та літератури (переклад включно),
перша - польська» та «Середня освіта. Мови
та літератури (польська, українська)».
Семінар проводився на базі Українсько-
польського центру європейської інтеграції,
який є лабораторією навчання польської мови
у Хмельницькому національному
університеті.

Завідувач кафедри слов'янської філології
Н. В. Подлевська у вступному слові
наголосила, що однією з головних ознак
сучасного суспільства є його розвиток на
основі інновацій. Цей процес повною мірою
реалізовується й в освітній галузі. Вимога
переходу до інноваційної освіти, зокрема у
вищій школі, зумовлена викликами
сьогодення і належить до пріоритетних
напрямів державної політики в Україні в
контексті інтеграції вітчизняної освітньої
галузі до європейського та світового
освітнього простору. Зараз перед закладами
вищої освіти стоїть завдання постійного
підвищення якості освіти, модернізації її
змісту, розробка й упровадження освітніх
інновацій та інформаційних технологій,
створення умов для підготовки фахівця,



організації та проведення регіональних та
всеукраїнських олімпіад з польської мови
та літератури, історії Польщі, показавши
можливості реалізації і становлення
студента-полоніста як майбутнього
професіонала перекладацької та
викладацької діяльності.

Декан гуманітарно-педагогічного
факультету, доцент кафедри слов'янської
філології Л. Л. Станіславова ознайомила
викладачів кафедри із комп'ютерними
технологіями, які використовує повсякчас
під час викладання і методичних, і
філологічних дисциплін. Так, детальніший
аналіз Л. Л. Станіславова зробила на
прикладі викладання дисципліни
«Комп'ютерна лінгводидактика» із
використанням сервісів для створення
презентацій у процесі навчання (PowToon,
Prezi, PowerPoint, Google-диск);
використання сервісів для створення
інтерактивних вправ у процесі навчання у
сервісі LearningApps; створення тестових
завдань та матеріалів для опитування у
сервісах: MOODLE, Classtime, Kahoot,
Socrative; використання сервісів для
створення мультимедійної інфографіки у
процесі навчання (у сервісах Timetoast, у
пpoгpaмaxPublisher, Inscape,Canva);
використання проектів для створення
віртуальних дошок, інтерактивних
плакатів: робота у cepвicaxThinkLink,
Padlet, Glogster; використання сервісів для
створення навчальних платформ: робота у
Blendspace, EduCanon; технологія роботи з
відеоредактором у навчальному процесі:
програми oCam, VSDC тощо.

Такі семінари на кафедрі слов'янської
філології систематичні. Зараз викладачі
кафедри проводять серію відкритих занять
із використанням інноваційних технологій
та методик навчання. Тож запрошуємо всіх
охочих до наукової та навчально-
методичної співпраці у сфері слов'янської
філології та лінгводидактики!

Л.В. Терещенко,
старший викладач кафедри слов 'янської

філології

п е р е в е р н у т о м у , д и с т а н ц і й н о м у ,
синхронному, асинхронному, адаптивному,
інклюзивному навчаннях. Щодо освітніх
технологій, то Н. В. Подлевська детальніше
охарактеризувала інтерактивні освітні
технології навчання, різнорівневе
(диференційоване) навчання, проблемне
навчання, технологію навчання у співпраці,
проектне навчання, ігрові технології
навчання, гейміфікацію, веб-квест, кейс-
метод, мобільне навчання, бріколаж та інші.

Доцент кафедри І. В. Горячок зосередила
увагу на використанні інтерактивних методів
і прийомів навчання під час проведення
занять з методики навчання літератури
(«мікрофон», «карусель», «взаємне
навчання», «візитівки», «займи позицію»,
«пустий стілець», «таємні таланти» тощо),
продемонструвавши разом зі студентами та
викладачами елементи використання таких
прийомів під час навчальних занять.

Старший викладач кафедри Ю. І. Серкова
розповіла про викладання полоністичних
дисциплін з використанням психолого-
педагогічних умов реалізації методики
навчання філологічно обдарованих студентів
у процесі вивчення полоністичних дисциплін
протягом їхнього навчання у закладі вищої
освіти. Ю. І. Серкова поділилася власним
багаторічним досвідом педагогічної роботи,
навівши приклади використання таких
прийомів та методів навчання задля
виявлення філологічно обдарованих
студентів під час навчання, а також під час





Героїне вмирають! - Вони увійшли в безсмертя...
21 листопада учасники студентського

літературного театру «Глорія» ХНУ разом із
наставниками - викладачами і співробітниками
наукової бібліотеки Хмельницького
національного університету вшанували світлу
пам'ять Героїв України - борців за національну
ідею вільної демократичної суверенної Держави.

Взяли участь в урочистостях з нагоди
відзначення Дня Гідності та Свободи у
Хмельницькому національному університеті.
Провели літературно-патріотичний флешмоб
«Герої не вмирають!» на Майдані Незалежності
Хмельницького.

Активно долучилися до міських заходів,
присвячених вшануванню пам'яті Героїв

Небесна сотня з Богом у Раю.
І в ній мій милий, рідний і коханий
Мені, як пережити смерть твою,
Тебе любити я не перестану...
Ти дивишся на мене із небес
Л я тебе шукаю міме зірками.
За що мені важкий вдовиний хрест?
Я ж із Майдану все тебе чекаю

Тетяна Бондарчук,
дружина Героя Небесної Сотні,

Героя України Сергія Бондарчука

Небесної Сотні, мужніх воїнів у боротьбі України з російським агресором.
Представили національно-художню програму «Мамо, пробач за чорну хустину» у рамках презентації
у Хмельницькому обласному літературному музеї Книги пам'яті Героїв Небесної Сотні і воїнів АТО
Хмельниччини Станіслави Старостіної «Увійшли у безсмертя...»

Національно-художню програму СЛТ «Глорія» ХНУ «Мамо, пробач за чорну хустину...»
супроводжував фільм «Плакала калина», створений на матеріалах відеохроніки воєнного лихоліття,
спричиненого російським агресором в Україні (автор - Юлія Довганюк, випускниця ХНУ, учитель
української мови та літератури НВО №28)

Художньо-мистецька сторінка присвячена нашому землякові - Воїну-миротворцю, Почесному
громадянину міста Старокостянтинова (посмертно), капітану Збройних сил України Сергію
Дмитровичу Саліпі, нагородженого
орденом Богдана Хмельницького ІІІ
ступеня (посмертно) за особисту
мужність і героїзм, виявлені у захисті
д е р ж а в н о г о с у в е р е н і т е т у і
територіальної цілісності України.
Прозвучала і поезія-присвята Сергію
Саліпі (автор - Леся Кутей, випускниця
ХНУ, президент літературного клубу
«Роса»).
Одухотворено виконано Молитву за
Україну «Боже Великий, Боже
Всесильний»

Студентська молодь Хмельницького
національного університету і Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії були сповнені
патріотичним духом, усвідомленням свого громадянського обов'язку боронити власну гідність і
свободу Держави Україна.
Хмельничани відзначили День Гідності та Свободи. Літературно-мистецький вечір «Ця осінь нас
змінила...». До Дня Гідності та Свободи.

Автор Книги пам'яті Героїв Небесної Сотні і воїнів АТО Хмельниччини заслужений журналіст
України, член Національної спілки журналістів України Станіслава Старостіна звертається до
кожного Українця:

«Наш святий обов'язок перед загиблими у боротьбі за незалежність, волю і свободу рідної
землі-зберегти пам 'ять, примножити її та передати у спадок наступним поколінням. Героїне
вмирають. їх подвиг вічно житиме у нашій пам 'яті і серцях.

Вони увійшли у безсмертя...
Слава Україні!»

Н.М. Торчинська
кафедра української філології







Студенти спеціальності «Прикладна механіка»
взяли участь у XVIII Міжнародному

промисловому форумі-2019
виробництва (засоби захисту, безпека
робочої зони).

Учасники виставки - це провідні
промислові підприємства України,
близького та далекого зарубіжжя, які під час
форуму презентують новітні промислові
технології, обладнання, інструмент,
комплектуючі, послуг.

21 листопада 2019 р. студенти кафедри
технології машинобудування під
керівництвом викладачів: к.т.н., доцента
Ткачука В.П. та к.т.н., доцента Каразея В.Д.
відвідали цю найбільшу промислову
виставку України.

Подібні екскурсії дуже корисні для
майбутніх спеціалістів. Вони дають змогу
студентам, аспірантам та викладачам
отримати загальне уявлення про сучасні
досягнення в галузі машинобудування,
рівень розвитку технологій, обладнання,
інструментів і матеріалів. Крім того, на
технічних форумах і виставках відбувається
спілкування з розробниками та операторами
обладнання. Також налагоджуються зв'язки
кафедри технології машинобудування з
промисловими виробництвами, а студенти
можуть ознайомитись з перспективними
місцями працевлаштування.

Ткачук В.П., доцент кафедри ТМ

19-22 листопада 2019 року у Міжнародному
виставковому центрі (м. Київ, Броварський
проспект, 15) відбувся XVIII Міжнародний
промисловий форум-2019. Це єдина
промислова виставка в Україні, яка входить до
списку провідних промислових виставок,
офіційно визнаних UFI (Всесвітньою
асоціацією виставкової індустрії). Її
організатор - ТОВ «Міжнародний
виставковий центр».

Міжнародний промисловий форум включає
в себе с п е ц і а л і з о в а н і в и с т а в к и :
Металообробка (металообробні технології,
обладнання) - УкрВторТех (комісійна техніка,
обладнання); УкрЛитво (обладнання та
технології для ливарного виробництва);
УкрЗварювання (технології, обладнання та
матеріали); Гідравліка; Пневматика;
Підшипники (підшипники котіння та
ковзання, вільні деталі (шарики та ролики,
втулки стягувальні, технології, обладнання та
інструмент для виробництва підшипників);
УкрПромАвтоматизація (автоматизація
виробництва, автоматизовані системи
управління технологічними процесами,
автоматизація об'єктів промисловості);
Підйомно-транспортне, складське
обладнання. Зразки, стандарти, еталони,
прилади (контрольно вимірювальні прилади,
лабораторне та випробувальне обладнання,
метрологія, сертифікація) - Безпека



Відкритий семінар за участі батьків
Балукова Анастасія 3 вітальним словом
виступила студентка третього курсу
А т а м а н ю к А н а с т а с і я з п о е з і є ю
«Материнська любов».

З вітальним словом від батьків студентів
виступили Михайлова Ольга Григорівна,
Коваль Галина Михайлівна, Захарченко
Леся Василівна.

Гумор-це рідкісний стан талановитої
людини і талановитого часу, коли ти
веселий і розумний одночасно.

Перед учасниками відкритого семінару
виступили лауреати міжнародного конкурсу
гумору та сатири на кубок Аркадія Райкіна у
місті Рига Володимир Павловський та
Наталя Паляниця із « Сімейною сценою»
Леона Ізмайлова.

Піснею «Мої батьки» привітала
учасників семінару студентка третього
курсу ПП-17-1 Погинайко Наталія :

Що нас ріднить в життєвім морі,
Дає наснагу на роки,
Що є святинею й сумлінням,
Беззаперечно-це батьки...

Прозвучала також пісня «Мамина
сорочка» у виконанні студентки групи ПП-
16-1 Главацької Наталії.
На завершення доцент кафедри психології
та педагогіки Джигун Л.М. подякувала всім
батькам, студентам, професорсько-
викладацькому складу за активну участь у
відкритому семінарі і запросила студентів і
батьків до обговорення питань з навчально-
виховної роботи з кураторами академічних
груп. Бажаємо міцного здоров'я, натхнення,
удачі та успіхів у всіх справах!

Потапчук Є.М.,
завідувач кафедри психології та педагогіки,

доктор психологічних наук, професор,
Заслужений працівник освіти України

Стало доброю традицією на кафедрі
психології та педагогіки щорічно проводити
9-й відкритий семінар «Особливості
підготовки психологів: етапи, проблеми,
перспективи» зучастю батьків.

Навчання і виховання майбутнього
психолога потребує великої творчої роботи.
Саме тому кафедрою психології та педагогіки
вже кілька років підряд для студентів та їх
батьків проводиться відкритий семінар.
Викладачі та куратори мають можливість
поділитися зі студентами та їх батьками своїми
думками, студенти мають можливість
показати батькам свої таланти.

З вітальними словами від імені ректорату
Хмельницького національного університету
виступив проректор з наукової роботи , доктор
технічних наук, професор Синюк Олег
Миколайович, який зазначив, що кожного року
бажаючих поступити на спеціальність «
Психологія» є достатньо, саме на цій кафедрі
працює багато найкращих фахівців, які дають
студентам гарні знання.
Декан гуманітарно-педагогічного факультету,
кандидат філологічних наук, доцент
Станіславова Людмила Леонідівна привітала
студентів, батьків та викладачів кафедри
психології та педагогіки.

Завідувач кафедри психології та педагогіки,
доктор психологічних наук, професор,
Заслужений працівник освіти України
Потапчук Є.М. у виступі розкрив напрями
роботи психологів, надав багато цінних порад
студентам, особливу увагу звернув на
студентів першого курсу, подякував за
відповідальну роботу науково-педагогічному
складу кафедри.

З порадами для першокурсників виступили
студенти четвертого курсу Главацька Наталія,
Левицька Вікторія, Михайлов Артем,












