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ректора Центральноукраїнського національного технічного 

університету про виконання умов контракту за 2018 рік 
 

1. Проведення навчально-виховного процесу, комплектування 
університету  

 
Організація освітнього процесу в ЦНТУ здійснюється відповідно до 

діючого в Україні ДСТУ ІSO 9001:2015 «Система управління якістю» та 

забезпечує реалізацію основних завдань: планування, забезпечення й 

підтвердження якості освіти. 

Показники державного галузевого замовлення  та кількості осіб, які 

навчаються за контрактом (за рахунок фізичних осіб) а також їх виконання 

наведено в табл. №1. 

Загальне управління якістю підготовки фахівців здійснює ректорат, 

процес управлінської діяльності якого спрямований на вирішення таких 

питань: розробка та реалізація політики у сфері якості підготовки фахівців; 

планування системи управління якістю, її впровадження у практику 

освітнього процесу, розвиток та вдосконалення; аналіз якості підготовки 

фахівців керівництвом університету, Радою з якості  освіти та Наглядовою 

радою ЦНТУ. 

Комплексну організацію роботи з підвищення рівня якості підготовки 

фахівців здійснює Рада університету з якості освіти. 

Минулого навчального року університет перебував у полі 

трансформацій, обумовлених змінами, внесеними до Закону України «Про 

вищу освіту» (Редакція Закону від 05.09.2017 р., №2145-УІІІ). 

Звітний рік став важливим у розвитку дистанційної освіти. На 

офіційному сайті дистанційної освіти ЦНТУ на базі Moodle станом на 

грудень 2018 створено 1626 курсів, з яких в освітньому процесі 

використовуються 1235. Кількість користувачів склала 4337 осіб, з яких зі 

статусом студента 3698 осіб. Одночасно в середньому сайт відвідують 
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близько 45 осіб, за добу – близько 450 осіб, що свідчить про якість 

підготовки викладачами університету дистанційних курсів. 

Особливості організації освітнього процесу постійно висвітлюються на 

офіційному сайті ЦНТУ. Для призначення стипендій студентам в 

університеті діє рейтингова система оцінювання знань. 

Особлива увага приділялася розвиткові інформаційно-

телекомунікаційної бази ЦНТУ – важливої складової якісної підготовки 

фахівців. З цією метою підтримувалися та розвивалися партнерські 

відносини з вітчизняними ІТ-компаніями: «Сайфер» (м. Київ), «Kinect.PRO», 

«Novus Cybernetic», «EVNE Developers» та ін. У 2018 році тривала реалізація 

проекту кібернетики та програмування, в рамках якого в університеті діяла 

на безоплатній основі ІТ-школа «NewGeneration» для учнів шкіл міста; 

проведено другий ІТ-форум «Soft Skills Kropyvnytskyi»; для студентів 

університету працювала школа програмування комп’ютерних ігор «Нові 

горизонти»; зі студентами університету проведено Хакатон з робототехніки.  

Якості підготовки фахівців приділялася належна увага випусковими 

кафедрами університету. Зокрема НПП кафедри технології 

машинобудування в освітньому процесі активно використовувалися 

технології 3D друку у процесі викладання циклу професійної підготовки з 

метою формування у студентів навичок виготовлення спроектованих 

деталей, самостійного дослідження технології 3D друку. 

Модулі сучасних промислових роботів та їх готові конструкції 

розглядаються та апробуються студентами під час виконання лабораторних 

робіт, підготовки випускних кваліфікаційних робіт. 

Забезпеченню якості освітнього процесу сприяла творча співпраця 

випускових кафедр університету з потенційними роботодавцями для 

майбутніх фахівців – випускників ЦНТУ, а саме з провідними 

підприємствами, організаціями, державними та науковими установами не 

лише міста та області, а й  України та інших країн світу.  
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Для наближення освітнього процесу до реальних потреб сучасного 

ринку праці тематика випускних кваліфікаційних робіт укладалася 

відповідно до пропозицій підприємств установ та організацій регіону, що 

сприяло посиленню мотивації у магістрантів до якісного виконання 

кваліфікаційних робіт та їх майбутньому працевлаштуванню. 

У звітному році тривала реалізація програми цільової підготовки 

фахівців за замовленнями підприємств, організацій та установ, що 

забезпечувало можливість врахувати їх вимоги до якості підготовки та 

формування відповідних компетентностей у випускників університету. 

Укладання договорів випускових кафедр із провідними 

підприємствами, організаціями та установами про творче співробітництво 

сприяло впровадженню в освітній процес університету принципів дуальної 

освіти. Зокрема кафедрою загального землеробства у рамках договору з ТОВ 

«Агроток ЛТД» з урахуванням принципів дуальної освіти була розроблена 

спеціальна навчальна програма, у рамках якої і викладачі кафедри, і 

керівники підрозділів ТОВ «Агроток ЛТД» проводили практичні заняття 

безпосередньо в польових умовах. 

В університеті  створено Центр інклюзивної  вищої освіти за рахунок  

гранту громадського бюджету  Кропивницької міської ради. 

Дія системи зовнішнього моніторингу якості підготовки фахівців 

забезпечувалася співпрацею керівництва університету з Наглядовою радою 

ЦНТУ, що діє на підставі Наказу МОН України, №1175 від 14.08.2017 року. 

Внутрішній моніторинг систематично здійснювався на рівні кафедр, 

деканатів та ректорату університету. 

Значну увагу  у підготовці фахівців в університеті покладено на  

виховну  роботу  основними напрямками роботи якої є: 

- культурно-масова та спортивно-масова робота; 

- залучення студентів до офіційних  громадських організацій, 

самодіяльних  творчих колективів; 

- організація культурно-просвітницьких заходів; 
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- виховна робота  зі студентами, які проживають у гуртожитках; 

- організація  дозвілля та студентського самоврядування. 

В університеті систематично працюють УІІ спортивних секцій, в яких  

студенти  вдосконалюють свою спортивну майстерність, а 36 спортсменів 

входять до складу  збірної команди України та області. Найбільшою гордістю 

університету є команда з бейсболу «BioTeхСom-КНТУ», яка  є двадцяти 

трьох разовим дійсним чемпіоном України  та володарем Кубку 

Європейської асоціації. Очолює тренерський склад команди заслужений 

тренер  України Юрій Бойко – викладач кафедри фізичного  виховання 

ЦНТУ. 

          Студентський  молодіжний клуб є постійним учасником  КВК – 

концертів, фестивалів. Команди  КВК університету брали участь у 

фестивалях  в м. Одеси, м. Житомирі, м.Черкасах і є лауреатом  фестивалю 

команд КВК України. 

         Активно працює в університеті  й драматичний гурток та клуб 

художньої  самодіяльності, організовуючи вистави, п»єси та проведення  

творчих  концертів факультетів. Хореографічний ансамбль «Провокація» та 

жіночий  ансамбль є постійними учасниками різноманітних  культурних 

заходів, що проводяться в концертних  програмах університету, різними 

громадськими організаціями міста та  області. 

          На протязі року  драматичний гурток поставив  п»єси «Сватання на 

Гончарівці» та «Лісова пісня». Університетський студентський клуб 

художньої самодіяльності  за підтримки факультетів на протязі  року провів 

творчі концерти факультетів. 

         Студентська рада  разом з студентами університету приймають участь у 

міських веломарафонах на підтримку будівництва велодоріжок у нашому  

місті та за пропаганду здорового способу  життя. 

        Цього ж року профспілковий комітет студентів ЦНТУ разом зі 

студентами організував благодійну акцію «Святий Миколай  іде до сиріт»,  
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створивши  святковий  подарунок  вихованцям  дитячого будинку «Барвінок» 

та  Кіровоградського центру  соціально-психологічної реабілітації дітей. 

          До Дня Європи  в Україні  університетська команда  «Максимум» 

займає два  роки  підряд  І місце  у квесті  «Україна   єдина. Цілі  сталого 

розвитку» та була  нагороджена  дипломами управління  освіти, науки, 

молоді  та спорту  Кіровоградської  обласної державної адміністрації. 

2. Наукова робота 

Порівняльні показники з наукової діяльності ЦНТУ 

 

 

№  

з/п 
Показники 2017р. 2018 р. 

1.  Обсяг держбюджетної тематики, тис. грн. 1077,6 1273,709 

2.  Обсяг госпдоговірної тематики, тис. грн. 428,5 514,5 

3.  Публікації 

у т.ч. підручники, навчальні посібники та 

монографії 

1123 

 

41 

1171 

 

16 

4.  Подано заявок /на винахід 49 49/9 

5.  Одержано патентів/рішень про видачу 

патентів 

34/48 32/31 

6.  Видано наукових збірників та тез доповідей 23 23 

7.  Видано методичних вказівок 83 

(електр.вар.) 

98 

(електр.вар.) 

8.  Проведено студентських конференцій, 

семінарів, круглих столів, форумів 

18 21 

9.  Зроблено доповідей на конференціях, 

викл./студ. 

988/1366 652/1114 

10.  Участь у Міжнародних та Всеукраїнських 

конференціях/зарубіжних 

559/41 220/25 

11.  Студентська наукова робота: 

- кількість учасників/призерів ІІ туру 

Олімпіади 

56/14 53/15 

12.  Направлено студ. робіт на Всеукраїнський 

конкурс 

14 7 

13.  Укладено міжнародних угод 

 

7 6 

14.  Кількість студентів, які побували за 

кордоном 

150 121 
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У 2018 році обсяг держбюджетної наукової тематики складає 

1273,709 тис.грн.(2017 рік – 1077,6 тис. грн.).   

Госпрозрахункові науково-дослідні роботи укладено на суму 514,5 

тис.грн. (2017 р. – 428,5 тис. грн.).   

2 молодих науковця університету отримували стипендію Кабінету 

Міністрів України (доц. Кузик О., канд. техн. наук, Гриньків А.),  аспіранту 

Хох Віталію призначено академічну стипендію імені М.С. Грушевського 

на 2017-2018 рр. та  молоді науковці ЦНТУ взяли участь у щорічном 

конкурсі Кіровоградської обласної державної адміністрації та обласної 

Ради на отримання премій, стипендій молодим науковцям. ІІІ премію 

здобула Коваленко А.С., канд. техн. наук, старший викладач кафедри 

кібербезпеки та програмного забезпечення, стипендію виборола аспірант 

кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Царенко І.О.  

Необхідно відмітити плідну співпрацю університету з 

Кіровоградською обласною державною адміністрацією та органами 

місцевого самоврядування.  

Учені університету з метою вирішення регіональних потреб 

підготували та надали ряд перспективних для реалізації наукових та науково-

технічних розробок та пропозицій до Програми економічного і соціального 

розвитку Кіровоградської області; до Плану заходів із виконання Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року; до Регіональної 

програми науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської 

області на 2016-2021 роки, до Програми інформатизації Кіровоградської 

області "Електронна Кіровоградщина" на 2017-2019 роки. 

На сьогодні діє розроблена за ініціативи університету та департаменту 

інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА «Програма 

впровадження регіональних наукових досліджень у промислове виробництво 
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Кіровоградської області на 2017-2020 роки», в якій винахідники та науковці 

ЦНТУ беруть активну участь. На сьогодні виконуються 4 проекти.  

В напрямку реалізації підвищення рівня енергоефективності області 

активно співпрацює з Департаментом інфраструктури та промисловості 

Кіровоградської ОДА університетський сертифікований Центр 

енергозбереження, енергетичного менеджменту і консалтингу зі 

Спеціалізованою групою із енергодосліджень та енергозбереження. 

Сертифіковані енергоаудитори Центру протягом 2018р. уклали 6 

господарчих договорів з обсягом 197,5 тис. грн. 

Цей колектив активно бере участь в Обласній програмі з 

енергозабезпечення та  впровадження нетрадиційних джерел енергії. 

Активно співпрацювала з Департаментом екології та природних 

ресурсів сертифікована лабораторія екологічного моніторингу: з метою 

виконання завдань регіональної комплексної програми охорони 

навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки в 2018 році 

укладений договір на виконання другого етапу робіт обсягом 100,0 тис. грн.  

Результати науково-дослідної роботи університету передаються до 

впровадження у виробництво з цією метою проводяться різноманітні наукові 

заходи, конференції, семінари.  

Кафедри університету співпрацювали за 61 договором про творчу 

співдружність, у т.ч. 5 з установами  НАН України. 

Видано 23 наукових збірників та тез доповідей, у т. ч. 3 фахових.  

Опубліковано 1171 публікацію, з них 16 монографій та навчальних 

посібників. 

Проведено 26 наукових заходів.   
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На конференціях та семінарах зроблено 652 доповіді; зокрема 10 

викладачів взяли безпосередню участь у конференціях, симпозіумах та 

наукових заходах за межами України  

Організовано 7 виставок та взято участь у 4-х, в т.ч. у Міжнародній 

агропромисловій виставці «АГРОЕКСПО» та Всеукраїнській виставці «Весна 

софт».  

Подано 49 заявок на можливі винаходи або корисні моделі, отримано 34 

патенти (48 позитивних рішеннь про видачу патентів).  

Проведено 2 настановчі сесії для слухачів Кіровоградської Малої 

академії наук учнівської молоді за участю кращих учнів навчальних 

закладів області на базі університету. 

В I турі Всеукраїнської студентської олімпіади взяли участь 778 

студентів; у ІІ турі   – 53 студентів, із яких 15 отримали призові місця. 

14 студентських робіт взяли участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт – 7 вибороли призові місця. 

Студентами самостійно опубліковано 551 публікацію. 

Студентами разом з викладачами опубліковано 563 статті, та подано 25 

заявок на корисні моделі та винаходи, одержано 21 патент (21 позитивне 

рішення). 

 

3. Методична робота 

 

Для методичного забезпечення освітнього процесу,  викладачами 

університету в 2018 році було розроблено 98 назв методичних вказівок, 

більшість з яких розміщено бібліотекою та модераторами кафедр в 

університетському депозитарії CUNTUR.  
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Протягом 2018 року науково-педагогічними працівниками 

розроблено 8 навчальних посібників та підручників, рекомендованих 

Вченою радою університету.  

В 2018 році продовжено наповнення електронної інформаційної 

системи для навчально-методичного забезпечення самостійної роботи 

студентів за допомогою дистанційних курсів системи Moodle. Зокрема, 

акцентовано увагу на поповненні методичного забезпечення навчання 

аспірантів.   

Згідно норм закону України «Про вищу освіту», наказів та 

рекомендацій МОН України, були розроблені навчальні плани за всіма 

освітніми програмами підготовки бакалаврів повного та скороченого 

терміну навчання, магістрів півтора-  та  дворічного терміну навчання,  а 

також навчальні плани підготовки аспірантів та іноземних громадян. 

Протягом  2018 р. розроблено:  для першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів освіти – 374 робочі навчальні плани денної форми 

навчання, 234 – заочної форми навчання,  а також робочі плани для 

третього (наукового) рівня освіти та підготовки іноземних громадян. 

 

4. Акредитація спеціальностей 

 

В 2018 році була проведена необхідна робота щодо акредитації освітніх 

програм.  

Були акредитовані  освітні програми другого магістерського рівня: 

«Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 

Економіка; 
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«Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 

Менеджмент; 

«Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг; 

«Матеріалознавство» спеціальності 132 Матеріалознавство; 

«Комп’ютерні науки» спеціальності 122 Комп’ютерні науки.  

 А також проведені акредитаційні експертизи та висновки передані до 

Державної освітньої установи «Навчально-методичного центру з питань 

якості освіти: 

за напрямками за переліком 2006 р.: 

6.030505 «Управління персоналом на економіка праці»;  

6.030507 «Маркетинг»; 

6.050502 «Облік і аудит»; 

6.050504 «Зварювання»; 

6.050201 «Системна інженерія»; 

6.050502 «Інженерна механіка»; 

6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому 

комплексі»; 

6.050503 «Машинобудування»; 

6.050701 «Електротехніка та електротехнології».  

За освітніми програмами  другого магістерського рівня: 

«Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 Міжнародні 

економічні відносини; 

«Менеджмент бізнес-організацій» спеціальності 073 Менеджмент; 

«Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 Будівництво; 

«Подйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і 

обладнання» спеціальності 133 Галузеве машинобудування; 

«Металорізальні верстати та системи» спеціальності 133 Галузеве 

машинобудування; 

«Електротехнічні системи електроспоживання» спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 
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«Енергетичний менеджмент» спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка»; 

«Агрономія» спеціальності 201 Агрономія; 

«Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія»; 

«Технічний сервіс сільськогосподарської техніки» спеціальності 208 

«Агроінженерія»; 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціальності  

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 

«Автомобільний транспорт» спеціальності 274 Автомобільний 

транспорт. 

 

5. Підготовка науково-педагогічних кадрів 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1218 від 07.11.2018 

року в ЦНТУ продовжує працювати спеціалізована вчена рада Д 23.073.01 з 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 

05.05.11 “Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва” 

строком  до 31 грудня 2020 р. У 2018 році захищена 1 дисертація на 

отримання ступеня доктора наук. 

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 

24.05.2018 року № 527 продовжує працювати вчена рада К 23.073.02 з 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.01 

“Процеси механічної обробки, верстати та інструменти”, 05.03.07 “Процеси 

фізико-технічної обробки” та 05.13.07 “Автоматизація процесів керування” 

строком до 31 грудня 2020 р. У 2018 році захищено 2 кандидатські 

дисертації. 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1222 від 07.10.2016 

року в ЦНТУ продовжує працювати спеціалізована вчена рада К 23.073.03 з 



 13 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 

“Економіка та управління національним господарством” та 08.00.07 

“Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика” строком на 3 

роки. У звітному році захищені 4 кандидатські дисертації. 

За 2018 рік загальна чисельність аспірантів склала 53 особи, з них 46 – з 

відривом від виробництва. Прийнято до аспірантури – 20 осіб. Закінчили 

аспірантуру –  13 осіб, із них захистили дисертацію – 3. 

 

 

6. Міжнародне співробітництво 

 

Налагодження зв’язків 

За звітний період було укладено 6 міжнародних угод, про 

співробітництво, метою цих угод є розширення і сприяння співробітництву 

дослідників і викладачів, представників обох установ, в міжнародних 

проектах і наукових заходах (симпозіуми, конференції, семінари і т.д.) з 

точки зору обміну досвідом і кращими практиками, а також публікаціями. 

Така співпраця буде ґрунтуватися на принципах рівності та взаємної вигоди. 

Укладено низьку угод з організаціями, які надають бази закордонної 

виробничої практики для студентів університету. 

У жовтні 2018 року  підписані угоди про «Подвійні дипломи» з вищими 

навчальними закладами польського міста Познань: Вищою Школою Безпеки 

(Wyzsza Szkola Bezpieczenstwa) і Вищою Школою Банковою 

(WyzszaSzkolaBankowa). Крім цього, досягнуто домовленостей про 

проходження студентами практики на автотранспортному підприємстві 

Познані. 

Університет продовжує активну роботу в цьому напрямку. 
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Вивчення іноземних мов 

На сучасному етапі при Відділі міжнародних зв’язків продовжує діяти 

мовний центр з вивчення іноземних мов: англійської, французької, німецької 

та польської. Поряд з цим в навчальних планах також впроваджується 

викладання іноземною мовою різних дисциплін на різних спеціальностях. 

Випускники курів активно приймають участь у міжнародних програмах та 

закріплюють набуті знання при проходженні стажування на підприємствах 

зарубіжних країн. 

В університеті на базі Українсько-Канадського центру відбуваються 

засідання англомовного клубу викладачів, аспірантів та студентів 

навчального закладу, які вивчають або вдосконалюють свою англійську за 

допомогою освітнього проекту «Lingva.Skills». Для участі в засіданні 

клубу проект «Lingva.Skills» делегував свого координатора Артема 

Харченка, а також носія англійської мови, викладача Брайта Ансаха. 

Для студентів діє студентський англомовний дискусійний клуб 

«Challenge», в якому студенти можуть практикуватися в засвоєнні іноземної 

мови.  

В університеті, згідно угоди про співпрацю ЦНТУ із «Федерацією 

обмінів Франція-Україна», другий рік діє унікальний проект інтенсивного 

вивчення французької мови. 

Організація міжнародних центрів 

Відділ міжнародних зв’язків активно сприяє розвитку українсько-

канадського, українсько-французького співробітництва та співпраці з 

країнами Вишеграду серед академічних, бізнесових, культурних, 

громадських, державних структур України та Канади Франції, Польщі, 
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Словаччини, Чехія та Угорщини.  

У квітні 2018 року на базі ЦНТУ був створений Українсько-французький 

культурний центр. 

В університеті продовжує діяти національний контактний пункт рамкової 

програми ЄС з досліджень та інновацій «Horizont 2020»   

 

Участь у міжнародних програмах та грантах 

У квітні 2018 року університет долучився до освітнього польсько-

українського «Консорціуму Університетів DOBRE», який працює в рамках 

проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація 

приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), в рамках проекту 

протягом наступних 5 років ЦНТУ обраний як основний представник, який 

забезпечуватиме підвищення кваліфікації представників місцевого 

самоврядування, викладачів, громадських активістів в сфері публічного 

адміністрування. 

В цьому ж році відбулися тренінг та навчальний семінар, які проводили 

представники польського навчального закладу –  Малопольської школи 

публічного адміністрування Краківського економічного університету, а в 

кінці навчального року представники ЦНТУ працювали на 

загальноукраїнському семінарі учасників «Консорціуму Університетів 

DOBRE», який тривав у Києві. 

У червні було завершено перший етап навчання обласного осередку 

консорціуму. Слухачі регіональних курсів «Консорціуму Університетів 

DOBRE» отримали від Малопольської школи публічного адміністрування 

Краківського економічного університету сертифікати про завершення 

першого етапу навчання. По завершенні певних курсів навчання у 

«Консорціумі Університетів DOBRE» викладачі нашого університету самі 

отримають право читати спеціальні дисципліни, які стосуються розвитку 

об’єднаних територіальних громад, та продовжать освітню діяльність 

програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» в 
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ОТГ нашого регіону.  

Продовжується участь в освітній програмі Європейського Союзу імені 

Жана Моне. 

 

Наукове стажування студентів, аспірантів та молодих вчених 

Студентка кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення стала 

переможцем в стипендіальній програмі Німецької економіки в Україні та 

отримала запрошення на проходження стажування в BOSСH центрі. 

Аспірантка кафедри економіки, менеджменту і комерційної діяльності 

проходила стажування на економічному факультеті Технічного університету 

Кошице, Словаччина.  

В 2018.р. студенти активно приймали участь у популярних молодіжних 

навчальних та практичних міжнародних програмах, таких як Fulbright 

Graduate Student Program, та багато інших.  

 

У 2018 році за кордоном побувало 121 студент, у т.ч.: у Німеччині – 102, 

Франції – 9, Сполучених Штатах Америки – 1, Англія – 1, Данії – 1, 

Туреччині – 4, Кіпр – 1, Болгарія - 3. 

 

Зустріч міжнародних делегацій 

У 2018 році університет прийняв 28 представників – із Франції, Польщі, 

Грузії, Індії, Кореї, Канади.  

Зокрема в цьому році наш Університет відвідали: 

1. Надзвичайний та Повноважний Посол Індії в Україні Манодж 

Кумара Бхарті,  

2. Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Корея в Україні 

пан Лі Янг-Гу.  
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7. Фінансово-господарська діяльність 

Затверджені кошторисом  надходження  і витрати на 2018 рік були 

заплановані  в сумі  105,3 млн.грн., де загальний  фонд 76,8 млн.грн., 

спец.фонд 28,2 млн.грн., інші  джерела власних  надходжень 0,3 млн.грн. 

Власні надходження  одержані  за 

звітний період  

2018  рік      тис.грн. 

Платне навчання 22222,3 

Господарська діяльність 178,7 

Плата за оренду 45,4 

Гуртожитки 5560,3 

Наукова діяльність 521,5 

Всього плата за послуги  28528,2 

Фінансування  із залишку  973,9 

Дані про використання  спец.фонду 

бюджету 

27763 

Придбання літератури 1,8 

Придбання  обладнання  33,2 

Комунальні послуги 5609,3 

Капітальний ремонт 176 

Відрядження  149,1 

Матеріали 697,7 

Інші послуги  (крім комунальних) 432,5 

На виплату  з/ти 17036,5 

Нарахування на з/ту 3726,9 

Боргів  університет на 31.12.2018 

року  не має. 

 

 

 8. Додержання умов  Колективного договору , соціальні питання 

 У звітному році середня заробітна плата по університету збільшилась  

на 12%,  2017 р. -  6125 грн., 2018 р. -  6860 грн. 
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 Згідно п.6 Колективного договору , адміністрацією вирішувались такі 

питання  соціального захисту співробітників та студентів: 

- ветеранам університету з нагоди ювілейних дат з дня  народження в 

урочистій обстановці (на засіданні ради університету, факультету або 

підрозділу) вручаються цінні подарунки, вітальні листи та Почесні 

Грамоти від ректорату та профкому. 

 У 2018 році всім науково-педагогічним працівникам видана  

матеріальна  допомога на оздоровлення  в розмірі місячного окладу. 

 Згідно з положенням університету ювілярам (50,60,70,75 років) 

видається премія у розмірах 1-го посадового окладу. 

 Надається необхідна матеріальна допомога дітям-сиротам 

(харчування, проїзд, одяг тощо). 

 

9. Результати перевірок контролюючими органами 

 В 2018 році було  7 перевірок  ГУПФУ в Кіровоградській області. 

В ході  перевірок  порушень не встановлено. 

 

     По  господарській  роботі  у 2018 р. були реалізовані  наступні  основні  

проекти: 

- завершили будівництво  навчально-лабораторного  корпусу, яке було  

розпочато у 2001 році, загальна  кошторисна вартість будівництва  

складає  8  млн.498  тис.грн. 

- виконали частковий ремонт  покрівлі  гуртожитку № 4, будівель АГЧ,  

механічних майстерень на суму  194345,77 грн.; 

- відремонтований  аудиторний фонд  університету площею 252,2  куб м. 
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- відремонтовано  та обладнано  комп»ютерною  технікою  аудиторію  

для  проведення  навчання  осіб мало мобільних груп населення  та  

санітарну  кімнату  загальною вартістю більше  500  тис.грн. 

10. Дотримання  трудового законодавства та дисципліни праці 

 Питання  зміцнення  дисципліни  праці та дотримання трудового 

законодавства закладені у Статуті університету, Правилах  внутрішнього  

розпорядку, відповідних  заходах ректорату  та профкому щодо  

профілактики правопорушень  та злочинності. 

 З метою усунення причин і умов, які породжують корупцію, для 

забезпечення громадського  контролю, відкритості  в діяльності  

університету  створена  антикорупційна комісія. 

 Розроблена система  інформаційного зв»язку із студентами і іх  

батьками з питань боротьби  з правопорушеннями і хабарництвом  

(анкетування, телефон довіри, скринька довіри, робота  кураторів  

академічних  груп тощо). 

 Проводяться  соціологічні  дослідження щодо правопорушень і 

хабарництва. 

 Здійснюється поточний  ректорський контроль знань студентів з  

метою визначення  об»активності оцінювання знань студентів. 

 На період  сесії  створені  факультетські комісії з числа викладачів та 

представників органів студентського самоврядування для улагодження  

конфліктних  ситуацій у разі їх  виникнення. 

 Впроваджена система прийняття заліків, екзаменів у студентів (при їх 

бажанні) університетською комісією. 
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 Розроблені і затверджені  кодекси честі викладача, студента 

університету. 

 Проводяться із студентами і викладачами  за участю представників 

правоохоронних  органів інформаційно-просвітницькі заходи з 

правопорушень  і хабарництва. 

 На сайті університету розміщена  інформаційна  тематична  сторінка  

«Обізнаний  означає захищений»  відносно прав студентів,  обов»язків 

професорсько-викладацького складу і студентів,  новин у  сфері освіти та 

вітчизняного законодавства тощо. 

 Забезпечена повна прозорість вступної кампанії  у 2018 році , 

особливо  у частині  зарахування на місця державного замовлення . 

10. Перепідготовка кадрів (п. 2.3.7) 

 Згідно плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників ЦНТУ, протягом 2018 календарного року 58 осіб викладацького 

складу ЦНТУ пройшли таке підвищення. В числі  основних  баз підвищення  

кваліфікації науково-педагогічних працівників університету  були: 

1. ТОВ «НОВАГРО-СЕРВІС» 

2. Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція. 

3. Центральноукраїнський  державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка 

4. ТОВ «Проектно-вишукувальний  інститут «Агро проект». 

5. Навчальний центр ОКВП «Дніпро-Кіровоград». 

6. ПАТ «НВП «Радій» 

7. Державний архів Кіровоградської області. 

8. ДП «Головний  навчально-методичний  центр  Держпраці». 
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11. Звітування перед  вищим колегіальним органом  університету  та 

МОН 

     Звітував перед  конференцією трудового колективу  30.08.2018 р. 

 

12. Рейтинги ЦНТУ 

     Відповідно до складеного у липні 2018 року інформаційним ресурсом 

«Освіта UA»  консолідованого рейтингу  вищих навчальних  закладів  

України  наш університет  посів: 

- в Міжнародному  рейтингу  ЗВО «ТОП-200 Україна» 56 місце (в 2017 

р. – 54) із 237 ЗВО  

- в  Міжнародному рейтингу  «Вебометрикс – 99 (2017 р. – 119) 

- в Міжнародному рейтингу  «Scopus» - 120 місце (2017 р – 105 місце 

(кількість публікацій – 66 та кількість цитувань – 75) .  

Як результат : в підсумковій таблиці  консолідованого рейтингу  вищих 

навчальних  закладів України ЦНТУ займає 115 місце. 

 

 

 

Ректор      М.І. Черновол 

 

 

14.01.19 р. 


