ЗАТВЕРДЖУЮ:
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План перспективного розвитку
Кіровоградського національного технічного університету
на 2011-2020рр.
№ п/п

1.1.

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6
1.7
1.8

Заходи
1. Організаційні заходи
Провести роботу по входженню університету до міжнародних освітніх
структур, а саме: Європейської асоціації університетів; Міжнародної
асоціації університетів
Провести ювілейні заходи, присвячені 85-річчю КНТУ
Укласти договори про творче співробітництво в галузі освітянської
діяльності та професійно-практичну підготовку фахівців між університетом
та підприємствами і організаціями
Створити разом з роботодавцями систему підготовки та відбору студентів
для роботи на конкретних підприємствах
Провести роботу з органами державної влади та місцевого самоврядування
області щодо включення випускників університету до кадрового резерву в
органах виконавчої влади та місцевого самоврядування Кіровоградської
області
Продовжити роботу з місцевими органами влади з формування
регіонального замовлення
Проводити виставки-ярмарки вакансій для випускників університету
Розробити систему моніторингу ринку і освітніх послуг, прогнозу потреб
регіону у фахівцях і на його основі створити план реструктуризації
підготовки і перепідготовки бакалаврів і магістрів в університеті

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

2013 р.

Кропівний В.М.

2014 р.
(квітень)
2011-2015 рр.

Черновол М.І.,
Василенко Ф.І.
Петренко М.М.

2013 р.

Петренко М.М.

2011-2012 рр.

Петренко М.М.

2011-2013 рр.

Черновол М.І.,
Петренко М.М.
Петренко М.М.
Петренко М.М.

щорічно
2011-2013 рр.

1.9

1.10

2.1
2.2

2.3

2.4

Створити консультаційні пункти у райцентрах Кіровоградської, Черкаської
та Вінницької областей для підвищення ефективності профорієнтаційної
роботи
Здійснити заходи щодо приєднання до університету коледжів і технікумів:
Світловодський політехнічний коледж (Міністерство освіти, науки, молоді
та спорту України)
Гайворонський машинобудівний технікум (Міністерство освіти, науки,
молоді та спорту України)
Олександрійський політехнічний коледж (Міністерство освіти, науки,
молоді та спорту України)
Кіровоградський будівельний коледж (Державна будівельна корпорація
Укрбуд)
2. Кадрова робота
Відповідно до університетської програми «Кадри» забезпечити щорічно
захист не менше 15 кандидатських дисертацій та 2 докторських дисертацій
Продовжити роботу спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій:
- докторських дисертацій за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби
механізації сільськогосподарського виробництва»;
- кандидатських дисертацій за спеціальностями 05.13.07 «Автоматизація
технологічних процесів» та 05.03.01 «Процеси механічної обробки
верстати та інструменти»;
- створити в університеті раду із захисту кандидатських дисертацій за
економічними спеціальностями.
Довести кількість викладачів з вченими ступенями і званнями:
58%
65%
Забезпечити 100% підвищення кваліфікації викладачів, згідно плану, в тому
числі шляхом стажування на підприємствах та в установах регіону:

2011-2013 рр.

Петренко М.М.

2012 р.

Ректор

2013 р.

Ректор

2014 р.

Ректор

2013 р.

Ректор

Щорічно

Кропівний В.М.

2011-2020 рр.

Черновол М.І.

2011-2012 рр.

Черновол М.І.

2011 р.
2020 р.

Кропівний В.М.
Петренко М.М.

3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6
3.7

3. Навчальна робота
Привести навчальні плани всіх спеціальностей відповідно до вимог МОНМС
України
Розробити університетську систему управління якістю підготовки фахівців
Розширити мережу філій кафедр університету на провідних підприємствах
регіону до:
35
50
Розширити дипломне проектування за замовленнями підприємств до:
20%
30%
Забезпечити захист дипломних проектів (робіт) на підприємствахзамовниках
50%
75%
Розробити програму забезпечення активного володіння студентами
іноземними мовами. Продовжити реалізацію стратегії вивчення іноземних
мов з використанням новітніх технологій навчання. Практикувати захист
дипломних проектів, у тому числі на підприємствах-замовниках, іноземною
мовою.
Запровадити систему дистанційної освіти
Укласти договори про працевлаштування молодих спеціалістів з
підприємствами:
- ВАТ «Червона зірка»;
- ВАТ «Гідросила»;
- ЗАТ «Гідросила ЛЕДА»;
- ПрАТ «Гідросила АПМ»;
- ВАТ НВП Радій»;
- ВФ «Астра»;
- ВАТ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів»;
- ВАТ «Кіровоградобленерго»;
- ЗАТ «Кіровоградський інститут міськбудпроект»;
- ВАТ «М’ясокомбінат «Ятрань»;

2011-2013 рр.

Кропівний В.М.

2011-2013 рр.

Петренко М.М.

2011 р.
2020 р.

Петренко М.М.

2015 р.
2020 р.

Петренко М.М.

2015 р.
2020 р.
2011-2013 рр.

Петренко М.М.

2011-2015 рр.
2013 р.
2013 р.
2013 р.
2013 р.
2013 р.
2013 р.
2013 р.
2013 р.
2013 р.
2013 р.

Петренко М.М.
Петренко М.М.

3.8

3.9

3.10

3.11

4.1

- ВАТ «Проектновишукувальний інститут «Кіровоградагропроект»
- ПАТ «Цукоргідромаш»;
- «ВАТ «Уманьферммаш»
- ЗАТ «Ось»
- ЗАТ «Креатив»
- ВАТ «Гідросила» - «Лезо»
- ТОВ «Герметика-Україна»
ТОВ «СОФТІМ»
Модернізувати загальноуніверситетську комп’ютерну мережу та
комп’ютерні мережі гуртожитків

2013 р.
2013 р.
2013 р.
2013 р.
2013 р.
2013 р.
2013 р.
2013 р.
2011-2012 рр.

Петренко М.М.

Постійно підвищувати продуктивність каналу Інтернет за кількома
напрямками, в тому числі і шляхом підключення до Української
телекомунікаційної науково-освітньої мережі «УРАН»
Перебудувати навчальний процес з орієнтуванням комп’ютерноінформаційні технології.
На ФСГМ, ФАЕ та МТФ увести єдиний курс «ЗD моделювання деталей,
вузлів та агрегатів»
Відкрити підготовку фахівців з перспективних , необхідних роботодавцям
напрямів підготовки та спеціальностей:
За ОКР «Магістр»:
- «Промислове і цивільне будівництво»;
- «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика»;
- «Обладнання переробних і харчових виробництв»;
- «Програмна інженерія».
- «Теплогазопостачання та вентиляція»
За ОКР «Бакалавр»:
- «Харчові технології та інженерія»
- «Спеціалізовані комп»ютерні системи захисту інформації»
4. Наукова робота
Забезпечити розвиток наукових шкіл конструювання та експлуатації
сільськогосподарських машин, перспективних інформаційних технологій,

2011-2020 рр.

Петренко М.М.

2012-2013 рр.

Петренко М.М.

з 2013-2014
навч.року

Петренко М.М.
Кропівний В.М.

2012р.
2011р.
2012р.
2014 р.
2015 р.
2014р.
2013р.
постійно

Кропівний В.М.

4.2
4.3

4.4

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

розробки шляхів прискорення соціально-економічного розвитку регіону
Розробити систему залучення науковців університету до виконання робіт зі
створення підприємствами регіону нових зразків техніки
Збільшити обсяги наукової госпдоговірної тематики з підприємствами
регіону до:
50 тис.грн. у рік
60 тис.грн. у рік
80 тис. грн.. у рік
90 тис. грн.. у рік
100 тис. грн.. у рік
120 тис. грн.. у рік
140 тис. грн.. у рік
150 тис. грн.. у рік
160 тис. грн.. у рік
200 тис. грн.. у рік
Збільшити обсяги наукових досліджень за регіональними замовленнями, що
спрямовані на виконання регіональної програми науково-технічного та
інноваційного розвитку, до 50 тис.грн. на рік
Розробити заходи щодо наукового супроводження регіональної програми
«Центральний регіон – 2015»
Забезпечити щорічне отримання університетом 40 патентів на винаходи
Створити регіональний інноваційний центр на базі університету
Взяти участь у державній програмі з оновлення наукового обладнання
Створити при університеті Інформаційний Центр євроатлантичної інтеграції
України з ЄС за підтримки Представництва Європейської Комісії в Україні
При університеті створити Регоінальний Центр трансферу технологій в
контексті комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності
Створити структурний підрозділ з комерціалізації науково-технічних
розробок/технологій, розроблених вченими КНТУ
Розробити систему стимулів щодо публікування викладачами наукових
статей у виданнях з імпакт-фактором
Розширити кількість фахових збірників наукових праць (відповідно до нових
напрямів підготовки фахівців вищої кваліфікації)

2011-2014 рр.

Кропівний В.М.
Кропівний В.М.

2011 р.
2012 р.
2013 р.
2014 р.
2015 р.
2016 р.
2017 р.
2018 р.
2019 р.
2020 р.
постійно

Кропівний В.М.

2013 р.

Кропівний В.М.

2011-2020 рр.
2014-2015 рр.
2012-2015 рр.
2015 р.

Кропівний В.М.
Кропівний В.М.
Кропівний В.М.
Кропівний В.М.

2017 р.

Кропівний В.М.

2018 р.

Кропівний В.М.

2012-2020 рр.

Кропівний В.М.

2018 р.

Кропівний В.М.

4.14

4.15

4.16
4.17

4.18
4.19

5.1

5.2

5.3

Розробити загально-університетську комп’ютерну програму складання,
ведення та контролю виконання індивідуального плану роботи кожного
викладача з можливістю аналізу підсумків роботи за навчальний та
календарний роки
Розробити комп’ютерне забезпечення формування, зберігання та
використання інформаційних ресурсів з питань науково-технічного
розвитку регіону, інноваційної діяльності, трансферу технологій,
інформатизації інтелектуальної власності тощо з урахуванням особливостей
соціально-економічного розвитку Кіровоградського регіону
Створення єдиної Регіональної інформаційної системи науково-технічної та
інноваційної діяльності для подальшої її інтеграції в загальнодержавну
Формування патентного фонду та створення регіональної філії державної
патентної бібліотеки при університеті

2015 р.

Кропівний В.М.

2013 р.

Кропівний В.М.

2014 р.

Кропівний В.М.

2015 р.

Кропівний В.М.

Створити при кафедрі СГМ конструкторське бюро (сумісно з ІМЕСГ
НААНУ)
Підвищити частку наукових досліджень аспірантів у відповідності до
проблем науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіону
5. Методична робота
Привести навчально-методичне забезпечення всіх дисциплін у відповідність
до вимог кредитно-модульної системи:
80%
90%
100%
Вирішити питання з придбання ліцензованого програмного забезпечення за
категоріями:
операційні системи (Microsoft), мови;
програмування (С++, Delphi, Java тощо), фахове;
програмне забезпечення (Solid Works, Solid Edge тощо)

2015 р.

Кропівний В.М.

2011-2020 р.р.

Кропівний В.М.

Довести забезпечення навчальних дисциплін методичною літературою
- до 70%
- до 100%

Кропівний В.М.
2011 р.
2012 р.
2020 р.
2011-2015 рр.

Петренко М.М.

Кропівний В.М.
2011 р.
2014 р.

5.4
5.5
5.6
5.7

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7

6.8

Створити автоматизовану бібліотечну-бібліографічну систему на базі
бібліотеки університету
Підключити університет до інформаційної мережі «Уран»
Забезпечити щорічне видання 8 підручників та навчальних посібників, 4-х
монографій та 40 назв методичних вказівок
Створити в університеті комплексну програму розробки та накопичення
інформації щодо методичного забезпечення навчального процесу
6. Міжнародні зв’язки
Провести роботу з розширення підготовки іноземних громадян в
університеті до 100 осіб
Розширити участь університету у виконанні міжнародних проектів
«TEMPUS»
Увести в дію Ресурсний Центр з питань сталого розвитку сільських
територій України
Реалізувати проект створення на базі університету спільної українськофранцузької магістратури
Створити нові міжнародні освітні консорціуми для отримання грантів на
виконання міжнародних проектів
Організувати підготовку студентів до отримання міжнародно-визнаних
лінгвістичних дипломів на базі постійно діючих інтенсивних курсів
європейських мов до 20 осіб на рік
Активізувати співпрацю з міжнародними організаціями: структурами
Європейської Комісії, UNESCO, NATO, British Council, Корпусом Миру
США, Німецькою академічною службою обмінів (DAAD), брати участь у
їхніх міжнародних проектах та програмах:
- проект TEMPUS IV;
- Сьома рамкова програма ЄС з досліджень;
- Програма імені Жанна Моне;
- Програма Еразмус Мундс.
Визначити для кожного підрозділу ключові напрямки та університетпартнери для розвитку міжнародного співробітництва

2011-2013 рр.

Кропівний В.М.

2011-2012 рр.

Петренко М.М.
Кропівний В.М.

2013 р.

Кропівний В.М.

2012 р

Петренко М.М.

постійно

Кропівний В.М.

2011 р.

Кропівний В.М.

2011-2012 рр.

Петренко М.М.,
Кропівний В.М.
Кропівний В.М.

2011-2013 рр.
постійно з 2011
р.

до 2013 р.
до 2013 р.
до 2015 р.
до 2017 р.
2011 р.

Кропівний В.М.
Начальник
відділу
міжнародних
зв’язків,
керівники
підрозділів
університету
Кропівний В.М.

6.9

Розширити участь підрозділів університету в фахових міжнародних
організаціях ( у відсотках від загальної кількості підрозділів) до 20%

до 2015 р.

Керівники
підрозділів
університету

6.10

Сприяти створенню студентського активу та впровадженню позааудиторних
форм роботи: мовний та дискусійний центри тощо

2011 р.

Начальник
відділу
міжнародних
зв’язків

7.1
7.2
7.4

7.5
7.6

7.7

7.8

7. Спорт, дозвілля студентів, соціальна інфраструктура
Створити оздоровчий центр для викладачів та співробітників
2015-2017 рр.
Проводити науково-методичні семінари та конференції для формування
Щорічно
мотивації у студентів до самостійних занять спортом та фізичними справами
Підготувати навчальні посібники:
- «Фізична культура і здоров’я»;
2011 р.
- «Організація і проведення оздоровчої та спортивно-масової роботи у
2012 р.
технічному ВНЗ»;
- «Правила, організація та проведення занять з бейсболу і софтболу»
2013 р.
Визначити напрям науково-дослідної роботи на кафедрі фізичного
виховання та розробити план його реалізації
Реконструювати спортивні майданчики:
- пляжного волейболу (біля студентської їдальні);
- стрітболу, настільного тенісу та загальної фізичної підготовки (біля
футбольного поля);
- тренажерної зали та зали для занять важкою атлетикою (підвальне
приміщення під фойє біля актової зали).
Побудувати:
- софтбольно-бейсбольне поле (на місці старих майданчиків біля
існуючого універсального майданчика);
- стандартне поле для гри у футбол.
Здійснити капітальні та поточні ремонти приміщень кафедри фізичного
виховання:
- зали атлетичної гімнастики;

2011 р.
2012 р.
2015 р.

Грабенко В.К.
Василенко Ф.І.
Василенко Ф.І.

Василенко Ф.І.
Грабенко В.К.
Василенко Ф.І.

2018 р.
2016 р.

Грабенко В.К.
Василенко Ф.І.

2017 р.
Грабенко В.К.
Василенко Ф.І.
2012 р.

7.9

7.10
7.11
7.12

7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18

- кафедри;
- ігрової спортивної зали;
- роздягальні та туалетів спортивного блоку;
- зали настільного тенісу.
Провести каталоголізацію музейних фондів з використанням навчального
процесу за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» у
рамках вивчення дисциплін «Музеєзнавство».
Організовувати поповнення та оновлення музейного фонду
Провести генеральну реконструкцію музею та оновити експозиційні стенди

2013 р.
2014 р.
2015 р.
2018 р.
2015 р.

Відкрити в рамках постійної музейної експозиції етнографічний куточок,
який би репрезентував мистецьку творчість викладачів, співробітників,
студентів та різні регіони Кіровоградщини
Відкрити на базі музею мистецьку галерею та виставковий центр
Видати літопис історії КНТУ за історичними документами, спогадами ви–
кладачів, співробітників, студентів, випускників та колишніх працівників ВНЗ
Впровадити на базі музею проведення тематичних конференцій, історичних
диспутів та круглих столів
Розширити співробітництво музею КНТУ з музейними закладами
Кіровоградського регіону, України, ближнього та дальнього зарубіжжя
Провести підготовчу роботу, за наслідками якої музей КНТУ отримав би
статус «Народний музей»
Для розширення діяльності студентського молодіжного клубу придбати:
- концертне взуття та концертні костюми для танцювального ансамблю;
- сучасну світлову апаратуру для сцени;
- DVD-програвач для жіночого вокального ансамблю;
- мікшерний пульт;
- радіомікрофон;
- фортеп’яно;
- моніторну лінію;
- компресор-лімітер;
- звукове обладнання;
- меблі для репетиційних приміщень та проведення урочистих заходів.

2015 р.

Василенко Ф.І.
Грабенко В.К.
Василенко Ф.І.
Василенко Ф.І.

2016 р.
2020 р.

Василенко Ф.І.
Василенко Ф.І.

з 2011 р.

Василенко Ф.І.

2012-2020 рр.

Василенко Ф.І.

2014 р.

Василенко Ф.І.

Постійно
2014-2016 рр.

Василенко Ф.І.

Василеннко Ф.І.
2014 р.
2011 р.
2012 р.
2012 р.
2013 р.
2013 р.
2016 р.
2017 р.
2019 р.
2020 р.

7.19
7.20

7.21
7.22
7.23

8.1
8.1.1
8.1.2.
8.1.3

8.1.4

8.2
8.3

Створення мініспортзалів у гуртожитках з сучасним спортивним
обладнанням та тенісними столами
Організація облаштування мінікафе в гуртожитках

2012-2015 рр.
2017 р.

Створення кімнат для тимчасового проживання у гуртожитках батьків
2012-2014 рр.
спільно зі студентами
Обладнання дитячих майданчиків біля 4-го гуртожитку для дітей
2018 р.
студентських сімей
Озеленення територій біля гуртожитків, висадження квітників та
2012-2020 рр.
встановлення лавочок для відпочинку студентської молоді
8. Господарська робота, розвиток матеріальної бази
Капітальне будівництво
Навчально-лабораторний корпус кафедри експлуатації та ремонту машин і
2011-2020 рр.
сільськогосподарського машинобудування
Реконструкція бібліотеки
2012-2020 рр.
Вегетаційний комплекс:
2014-2015 рр.
- виготовлення проектно-кошторисної документації на навіс для
збереження зернових культур;
- будівництво навісу
Провести реконструкцію площі перед університетом зі спорудженням
2011-2013 рр.
пам’ятника студентам
Провести роботу з місцевою владою щодо виділення додаткової земельної
ділянки КНТУ в розмірі 10 га
Створити на випускних кафедрах університету сучасні навчально-наукові
лабораторії за допомогою провідних підприємств регіону:
- переробки сільськогосподарської продукції;
- гідравліки і гідравлічних машин;
- САПР технологічних систем і обладнання;
- систем управління;

2011-2012рр.

Грабенко В.К.
Василенко Ф.І.
Грабенко В.К.
Василенко Ф.І.
Златопольський
Ф.Й.
Грабенко В.К.
Василенко Ф.І.
Грабенко В.К.
Василенко Ф.І.
Грабенко В.К.
Василенко Ф.І.
Грабенко В.К.
Грабенко В.К.
Грабенко В.К.

Черновол М.І.
Грабенко В.К.
Златопольський
Ф.Й.
Грабенко В.К.
Петренко М.М.
Грабенко В.К.

2011-2014 рр.
2015 р.
2011-2012 рр.
2011-2012 рр.

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.10.1
8.10.2
8.10.3
8.10.4
8.10.5

8.10.6

- інформаційно-керуючих комплексів в енергетиці;
- релейного захисту і автоматики;
- електричних частин станцій і підстанцій;
- будівництва;
- банківської справи.
Взяти участь у державній програмі з оновлення та модернізації лабораторної
навчальної бази

2011р.
2011 р.
2013 р.
2013 р.
2014 р.
з 2012 р.

Петренко М.М.

Обладнати навчальні аудиторії мультимедійною технікою не менше 3 шт. у
рік
Оновлювати комп’ютерний парк (не менше 70шт. у рік)
Оновити поліграфічне обладнання редакційно-видавничої лабораторії
Модернізувати університетський радіовузол, оснастивши його сучасною
цифровою технікою
Оснастити фотолабораторію університету сучасною цифровою фото, відео
та іншою технікою
Капітальний ремонт
Душові кімнати гуртожитку №3
Душові кімнати гуртожитку №1
Душові кімнати гуртожитку №2
Душові кімнати кафедри фізвиховання
Капітальний ремонт покрівель:
- гуртожитку №3;
- гуртожитку №4;
- навчального корпусу №2;
- ІОЦ;
- навчального корпусу №1;
- їдальні;
- АГЧ, гаража;
- спорт.культ.блоку НК №1;
- навч.корпусу №1 /аудиторний блок/
Ремонт коридору 1-го поверху корпусу №2 /аудиторний блок/
- стеля, освітлення;

щорічно

Петренко М.М.

щорічно
2011-2012 рр.
2018 р.

Петренко М.М.
Кропівний В.М.
Кропівний В.М.

2016 р.

Кропівний В.М.

2011 р.
2014 р.
2015 р.
2013-2015 рр.

Грабенко В.К.
Грабенко В.К.
Грабенко В.К.
Грабенко В.К.
Грабенко В.К.

2011 р.
2014 р.
2013 р.
2015 р.
2016 р.
2017 р.
2018 р.
2015 р.
2020 р.
Грабенко В.К.
2011 р.

- вікна;
- коридор 1-го поверху навч.корп. №2;
- коридор 5-го поверху навч.корп. №1;
- перехід між першим та другим НК /двоповерховий/;
- коридор НК №1 /6-й поверх/;
- сходова клітина НК №1 /центральна/;
- сходова клітина НК №1 /пожежна/;
- сходова клітина НК №2 /права/;
- сходова клітина НК №2 /ліва/;
- коридор 6-го поверху НК№2;
- коридор 4-го поверху НК №2
8.10.7
Ремонт санаторію-профілакторію
- житлових кімнат;
- санвузлів;
8.10.8 Ремонт приміщень навчальних корпусів щорічно на суму 200тис.грн.
8.10.9 Ремонт квартир по вул. Маршала Конєва
2-й поверх;
3-й поверх;
4-поверх
8.10.10 Ремонт будівлі АГЧ
8.10.11 Ремонт санітарних вузлів:
4-го поверху навчального корпусу №2
3-го поверху навчального корпусу №2
2-го поверху навчального корпусу №2
1-го поверху навчального корпусу №2
8.10.12 Ремонт аудиторій:
№1;
№2;
№3;
№4
№5;
№6;

2011 р.
2012 р.
2014 р.
2013-2015 рр.
2015 р.
2016 р.
2016 р.
2017 р.
2020 р.
2018 р.
2016-2017 рр.
Грабенко В.К.
2011-2020 рр.
2011-2015 рр.
Грабенко В.К.
Грабенко В.К.
2011 р.
2014 р.
2015 р.
2014 р.

Грабенко В.К.
Грабенко В.К.

2011р.
2014 р.
2015 р.
2016 р.
Грабенко В.К.
2020 р.
2019 р.
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.

8.10.13
8.10.14
8.10.15
8.10.16
8.10.17

№7
Ремонт ауд. №100 (приймальна комісія)
Улаштування ганку НК №2
Улаштування місць для паління
Заміна вхідного дверного блоку з улаштуванням тамбуру, НК №1
Ремонт гуртожитку №3 /кімнати відпочинку/
- блоки №№1, 2
- 4 шт.;
- 4 шт.
- блоки №№3,4
- 4 шт.
- 4 шт.
Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення з
заміною металевих труб на пластикові (щорічно на суму 20-40тис.грн.)
Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання навч.корпусів та
гуртожитків (щорічно на суму 30-60тис.грн.)

2014 р.
2016 р.
2013-2017 рр.
2011 р.
2018 р.

Грабенко В.К.
Грабенко В.К.
Грабенко В.К.
Грабенко В.К.
Грабенко В.К.

2016 р.
2017 р.
2018 р.
2019 р.
2011-2020 рр.

Грабенко В.К.

2011-2020 рр.

Грабенко В.К.

8.10.20 Встановлення системи споживання та обліку ел.енергії /в т.ч. реактивної
електроенергії/ та обладнання для компенсації реактивної потужності
(щорічно на суму 10-30тис.грн.)

2020 р.

Грабенко В.К.

8.10.21 Капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж із застосуванням попередньо
ізольованих труб до гуртожитків та навчальних корпусів (щорічно на суму
60-90тис.грн.)

2011-2020 рр.

Грабенко В.К.

8.10.22 Подати заявку Національному агентству України з питань забезпечення

2013 р.

Грабенко В.К.

8.10.18
8.10.19

8.10.23
8.10.24
8.10.25
8.10.26

8.10.27
8.10.28
8.10.29
8.11
8.12

8.13
8.14
8.15

ефективного використання енергетичних ресурсів щодо розроблення
проектно-кошторисної документації впровадження енергозберігаючих
технологій та технологій з альтернативного використання палива для
університету
Впровадження заходів щодо енергозберігаючих технологій та технологій
альтернативного використання палива (щорічно на суму 30-60тис.грн.)
Встановити системи автоматичного регулювання подачі теплоносія
/навч.корп., гуртожитки/
Замінити зношені насоси у насосній станції на більш ефективні з меншою
електричною потужністю і більшим ККД
Встановити системи автоматичного регулювання подачі води:
навчальні корпуси
гуртожитки
Розробити і реалізувати систему оновлення автотранспорту КНТУ
Встановити пункти пропуску на територію університету з електричними
шлагбаумами
Капітальний ремонт внутрішніх доріг, тротуарів, під’їздів до гуртожитків
(щорічно на суму 40-50тис.грн.)
Будівництво огорожі території університету. Будівництво огорожі території
університету та дослідного поля кафедри загального землеробства.
Отримання свідоцтв на право власності на комплекс будівель за адресами:
проспект Університетський, 8; 10, 12, 14, 16
вул. Фрунзе;
вул. Полтавська, 73;
спортивно-оздоровчий табір у м. Світловодську
Застосування сонячних установок для отримання теплової та електричної
енергії
Впровадження АСКУЕ
Заміна фізично зношених вікон на металопластикові вікна в гуртожитках та
навчальних корпусах (щорічно на суму 50-200тис.грн.)

2011-2020 рр.

Грабенко В.К.

2013-2020 рр.

Грабенко В.К.

2011-2013 рр.

Грабенко В.К.
Грабенко В.К.

2019 р.
2015 р.
2014-2020 рр.
2018 р.

Грабенко В.К.
Грабенко В.К.

2014-2018 рр.

Грабенко В.К.

2015-2020 рр.

Грабенко В.К.
Грабенко В.К.

2013-2018 рр.
2015 р.
2014 р.
2014 р.
2015-2020 рр.

Грабенко В.К.

2011-2015 р.
2011-2020 рр.

Грабенко В.К.
Грабенко В.К.

8.16

Заміна традиційних світильників на енергозберігаючі в гуртожитках та
навчальних корпусах (щорічно на суму 10-20тис.грн.)

2011-2020 рр.

Грабенко В.К.

8.17

Заміна електроплит на плити з енергозберігаючими елементами в
гуртожитках №1, 2, 3, 4, 5
Випробування заземлення обладнання та ізоляції електропроводки в
гуртожитках та СОТу м. Світловодську
Забезпечити автоматичною пожежною сигналізацією всі гуртожитки та
навчальні корпуси
Ремонт фасаду навчально-культурного блоку
Ремонт асфальтового покриття
Ремонт фасадів навч.копусів і гуртожитків
Обладнати на базі приміщень одного з гуртожитків кімнати для прийому та
проживання учасників міжнародних науково-практичних конференцій,
закордонних делегацій, гостей університету , тощо

2014-2020 рр.

Грабенко В.К.

2011-2020 рр.

Грабенко В.К.

до 2020 р.

Грабенко В.К.

2015-2018 рр.
2014-2020 рр.
2015-2020 рр.
2014-2018 рр.

Грабенко В.К.
Грабенко В.К.
Грабенко В.К.
Грабенко В.К.

8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23.

Ухвалено на засіданні вченої ради КНТУ
24 грудня 2010 р.

(Протокол № 4)

