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У довіднику висвітлюються основні етапи життя, наукової
та громадської діяльності директора Хмельницького інституту
соціальних
технологій
Університету
«Україна»
Михайла
Євгеновича Чайковського, доктора педагогічних наук, професора.
Покажчик знайомить читача з працями науковця.
Для науковців, викладачів, усіх, хто цікавиться висвітленою
темою.
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«Успішні люди ті, хто багато працює»
МИХАЙЛО ЄВГЕНОВИЧ ЧАЙКОВСЬКИЙ:
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ
Чайковський Михайло Євгенович народився 15 грудня 1963 року в
с. Божиківці Деражнянського району Хмельницької області. У 1981 році
вступив до Хмельницького електромеханічного технікуму, після закінчення
якого в 1984 році розпочав трудову діяльність на радіотехнічному заводі
(нині ВО «Новатор»), де пропрацював до 1990 року на різних посадах. З 1990
по 1993 рік – комерційний директор Молодіжного Об’єднання «Атлант», з
1993 по 1995 рік – директор МП «Сантана», з 1995 року по 1999 рік – голова
Подільського товариства імені Г. Сковороди.
З 1999 року і дотепер – ректор Хмельницького інституту соціальних
технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна». У 1994 році вступив до Вінницького державного педагогічного
університету імені М. Коцюбинського (спеціальність «Історія») і закінчив
його з відзнакою.
Загальним здобутком Михайла Євгеновича стало створення
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Інститут є першим і єдиним в регіоні закладом вищої освіти, в якому
створені умови для навчання не лише здорових студентів, а й студентів із
особливими потребами. В інституті також навчаються студенти-сироти,
матеріально незахищені громадяни, а також – студенти-воїни АТО.
Незважаючи на те, що вищий навчальний заклад – один із наймолодших на
Хмельниччині, він декілька років посідав третє місце у консолідованому
рейтингу МОН України серед ЗВО. Завдяки високому професійному рівню,
наполегливості, особистим діловим якостям Чайковського М.Є. за невеликий
проміжок часу, без використання бюджетних коштів, у закладі створено
належну матеріально-технічну базу з новітніми технологіями, що забезпечує
якісний навчальний процес. В інституті діють центр соціальної інклюзії,
реабілітаційний та комп’ютерний центри, бібліотека тощо.
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Завдяки принциповості у роботі та реалізації ідеї технологізації
навчання студентів з обмеженими функціональними можливостями інститут
першим в області та одним з перших в Україні реалізував на практиці
систему інтегрованого навчання звичайних студентів спільно зі студентами з
інвалідністю, а з 2008–2009 навчального року перейшов до системи
інклюзивного навчання. Сьогодні – це єдиний заклад вищої освіти
інклюзивного типу в регіоні, де навчально-виховний процес базується на
концепції розвитку інклюзивного освітнього простору: формування
інклюзивної компетентності особового складу, забезпечення соціальнопедагогічного та корекційно-реабілітаційного супроводу навчальної
діяльності студентів з особливими потребами, забезпечення безбар’єрного
архітектурного середовища, тощо.
За статистикою за період свого існування у закладі здобули освіту та
отримали дипломи державного зразка більше 8 тис. студентів денної,
заочної та дистанційної форм навчання, зокрема студенти з інвалідністю –
більше 800 осіб. Зараз кількість студентів – близько тисячі осіб, з яких 7% –
це молодь з особливими потребами, 10 % – студенти-воїни АТО.
Чайковський М.Є. – з 2004 року по теперішній час активно
займається науковою діяльністю: з 2007 року кандидат педагогічних наук; з
2009 року доцент кафедри соціальної роботи; з 2015 року професор кафедри
соціальної роботи та педагогіки; з 2016 року доктор педагогічних наук,
професор, член-кореспондент Академії інженерних наук України. Серед
професорсько-викладацького товариства визнаний як провідний вчений у
галузі соціальної педагогіки. Автор понад 140 праць, зокрема монографій і
навчальних посібників із проблем соціально-педагогічної роботи з молоддю
з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти, розробки та
впровадження реабілітаційних заходів для осіб з особливими освітніми
потребами.
За свою діяльність нагороджений грамотою Верховної Ради України
(2018 р.), Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України»
(2003 р.) та «Петро Могила» (2008 р.), почесною грамотою київського
міського голови (2004 р.), почесною грамотою першого Президента України
«За активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у підняття

6

патріотичного духу та віри, зміцнення єдності українського народу»
(2018 р.), відзначений подяками та почесними грамотами Хмельницької
обласної ради та адміністрації, міської ради; за громадську діяльність був
обраний «Людиною року» (1999 р.), за вагомий особистий внесок у розвиток
вищої школи України нагороджений Хрестом пошани «За духовне
відродження» (2004 р.), лауреат багатьох премій: Хмельницької міської
премії імені Богдана Хмельницького (2012 р.), імені Я. Гальчевського у
номінації «За освітню діяльність» (2004 р.), Хмельницької обласної премії
імені Миколи Дарманського в номінації «Кращий науковець» (2016 р.),
Міжнародної літературної премії «Сад божественних пісень» імені
Г.С. Сковороди (2018 р.).
Покликанням Михайла Євгеновича є громадська робота. З 1994 року
– засновник і голова Подільського товариства імені Г.С. Сковороди. Завдяки
його наполегливості та зусиллям більше двох десятиліть ведеться
просвітницька робота, присвячена українському філософу, просвітителю
XVIII ст. Г. Сковороді: у місті створено музей-бібліотеку, проводяться
науково-практичні конференції «Сковородинські читання на Поділлі»,
проводиться постійна повчальна робота серед школярів, студентів та жителів
міста. Також за ініціативою М.Є. Чайковського вперше в незалежній Україні,
спільно з відомим українським скульптором В. Корчовим, розроблено та
встановлено пам’ятник Г. Сковороді, створено перший однойменний парк
«Сад Григорія Сковороди», що став окрасою міста. Творчим доробком
Чайковського М.Є. є дослідження історичного розвитку малої Батьківщини.
Михайло Євгенович успішно проявив себе у спортивній діяльності. З
1990 року – тренер збірної команди області з традиційного карате.
Підготував заслуженого майстра спорту України міжнародного класу, п’ять
майстрів спорту України та ін. За високі досягнення у вихованні спортивних
кадрів міста та області, за формування активної життєвої позиції у
підростаючого покоління Чайковський Михайло Євгенович отримав почесне
звання «Заслужений тренер України» (2003 р.).
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
1981–1984 рр. навчався у Хмельницькому електромеханічному технікумі.
1984–1990 рр. працював на радіотехнічному заводі (нині ВО «Новатор»), у
м. Хмельницький.
1990–1993 рр. комерційний директор Молодіжного Об’єднання «Атлант».
1993–1995 рр. директор МП «Сантана».
З 1993р. тренер збірної команди області з традиційного карате.
1995–1999 рр. голова Подільського товариства імені Г. Сковороди на
постійній основі.
З 1999 р. – дотепер ректор Хмельницького інституту соціальних
технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини
«Україна».
1994–2001

рр.

навчався

на

факультеті

історії,

етнології

і

права

(спеціальність «Історія») Вінницького державного педагогічного
університету ім. М. Коцюбинського
1999 р. відзначений почесною грамотою київського міського голови,
подяками та почесними грамотами Хмельницької обласної ради та
адміністрації, міської ради; за громадську діяльність був обраний
«Людиною року-1999».
2003 р. член-кореспондент Академії інженерних наук України, присвоєно
звання «Відмінник освіти України»; отримав почесне звання
«Заслужений тренер України».
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2004 р. нагороджений Хрестом пошани «За духовне відродження»;
присвоєно

звання

лауреата премії

імені

Я. Гальчевського

у

номінації «За освітню діяльність».
2006 р.

захист

дисертації

на

тему:

«Соціально-педагогічні

умови

реабілітації студентів з особливими потребами» на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
2008 р. нагороджений заохочувальною відзнакою Міністерства освіти і
науки – нагрудним знаком «Петро Могила»
2012 р. вручення Хмельницької міської премії імені Богдана Хмельницького
2016 р. захист дисертації на тему: «Теорія і практика соціально-педагогічної
роботи з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного
освітнього простору» на здобуття наукового ступеня доктора
педагогічних наук; вручення Хмельницької обласної премії імені
Миколи Дарманського в номінації «Кращий науковець».
2018 р. вручення Міжнародної літературної премії «Сад божественних
пісень» імені Г.С. Сковороди; нагороджений грамотою Верховної
Ради України «За заслуги перед українським народом» та
Почесною грамотою «За активну громадську позицію, вагомий
особистий внесок у підняття патріотичного духу та віри, зміцнення
єдності українського народу» від першого президента України
Л. Кравчука.
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ПУБЛІКАЦІЇ, ЯКІ МІСТЯТЬ ЗГАДКИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
М.Є. ЧАЙКОВСЬКОГО
1.

Вища освіта: людині дається шанс // Подільські вісті. - 1999. -12 квітня.

2.

У нас є місце всім // «Україна» : до знань! : Інформ. випуск про
Хмельницьке представництво Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна». – 2002. – липень.

3.

ІІІ Сковородинські читання на Поділлі // Проскурів. - 2002. – 28
березня.

4.

В обласному центрі урочисто відкрито новий навчальний корпус
Хмельницького представництва Відкритого міжнародного університету
«Україна» // Хмельниччина. – 2002. – 20 вересня.

5.

Здібний, але бідний? Твій шанс – Університет «Україна» // Подільські
вісті. – 2003. – №84. – липень. – (Візитна картка).

6.

Університет «Україна» на Хмельниччині // Університет «Україна». –
2003. – липень-серпень.

7.

Хмельницька філія // Вісник Університету «Україна». – 2003. – №3.

8.

Відкрито дистанційне навчання // Проскурів. – 2004.– №3–4. – 15
січня.

9.

Університет віртуальний, студент реальний. Університет «Україна»
надає можливість отримати диплом про вищу освіту тим, хто і не смів
про це мріяти // Всім. – 2004. – 21 січня.

10. Хмельницька філія // Університет «Україна». – 2004. – №4–5. – 26
квітня.
11. Університет «Україна» відзначив п’ятиріччя // Проскурів. – 2004. –
№35–36. – 6 травня.
12. Чайковський М. Наша місія – здійснити рівний доступ до освіти //
Студентська смуга. – 2005. – №3 . – березень.
13. Університет «Україна» – лідер інтегрованого навчання // Подільські
вісті. – 2006. – №168.
14. Чайковський М. Ми працюємо для рідного міста і рідного краю» //
Студентська смуга. – 2006 – №4(4). – січень.
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15. Сковородинські читання на Поділлі // Проскурів. – 2006. – №9–10. –12
лютого.
16. Інновації в «Україні» // Подільські вісті. – 2007. – №17–18. – 8 лютого.
17. Чайковський М. Реалізовуємо якісну освіту // Подільські вісті. – 2007. –
№88. – 28 червня. –(Візитна картка).
18. Чайковський М. ХІСТ отримав відзнаку міністра, здобув четвертий
рівень акредитації, виграв грант… // Проскурів. – 2007. – №59–60. – 26
липня.
19. За знаннями – до університету «Україна» // Українець. – 2008. – січень.

20. Хмельницька прописка Григорія Сковороди // Хмельниччина. – 2008. –
№8 (808). – 22 лютого.
21. Слободянюк Т. Реабілітація як право на повноцінне життя // Подільські
вісті. –2009. – №34. – 17 березня. – (Освіта і соціум).
22. Слободянюк Т. Щоб бачити майбутнє, частіше зазирай у минуле /
Т. Слободянюк // Подільські вісті. – 2009. – 8 травня.
23. Козак І. Експерименти в освіті потрібні. На благо дітей / І. Козак //
Голос України. – 2008. – №99(4349). – 27 травня.
24. І постане пам’ятник Сковороді : Не хлібом єдиним // Проскурів. – 2009.
– №71–72. – 10 вересня.
25. Сковорода повертається… Продовження теми // Проскурів. – 2009. –
№81–82. – 15 жовтня.
26. Тут отримують знання для життя // Хмельниччина. – 2010. – вересень.
27. Цимбалюк О. Студенти «України» звірятимуть час по сонячному
годиннику / О. Цимбалюк // Проскурів. – 2010. – 28 жовтня.
28. «Успішні люди ті, хто багато працює». Відверта
Проскурівський телеграф. – 2011. – №42. – 20 жовтня.

розмова

//

29. Університет «Україна» на Хмельниччині // Моя сім’я. – 2011. – №1112(506–507). – жовтень.
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30. Хліб – сіль для перших випускників. Так вітали в Хмельницькому
інституті соціальних технологій Університету «Україна» випускників
минулих років // Подільські вісті. – 2011. – 26 травня.
31. Слободянюк Т. Прощання і зустрічі в саду Григорія Сковороди /
Т. Слободянюк // Подільські вісті. – 2011. – 12 липня.
32. Слободянюк Т. Свято залікової книжки / Т. Слободянюк // Подільські
вісті. – 2011. - №136-137. – 8 вересня.
33. Які цінності сповідує студентство? На часі // Проскурів. – 2012. – №13. –
29 березня.
34. Слободянюк Т. Дипломи – в руках, робота – у сподіваннях /
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розвитку мови // Соціально-медичні аспекти інвалідності дітей з
органічними ураженнями центральної нервової системи та сучасні
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