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Черкаський державний технологічний університет здійснює  свою 

діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту Черкаського 

державного технологічного університету (затвердженого наказом МОН 

України від 29.05.2017р. № 756), відомостей про право здійснення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти, розміщених на офіційному сайті МОН 

України. 

Основними напрямами діяльності Черкаського державного 

технологічного університету (далі – Університет) є:  

– підготовка фахівців з вищою освітою різних ступенів за обраними 

спеціальностями згідно з державними замовленнями та договірними 

зобов’язаннями;  

– підготовка громадян України, іноземних громадян та осіб без 

громадянства до вступу у заклади вищої освіти;  

– міжнародна діяльність;  

– науково-дослідна робота;  

– профорієнтаційна, виховна, культурно-освітня, просвітницька, 

методична, видавнича, поліграфічна, спортивна та оздоровча діяльність;  

– фінансово-господарська діяльність. 

 

1. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Головним завданням  Черкаського державного технологічного 

університету є: 

–  провадження на високому рівні освітньої діяльності та 

здійснення підготовки фахівців з вищою освітою за обраними 

спеціальностями на першому (бакалаврському), другому (магістерському), 

третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти;  

–  впровадження нових спеціальностей та освітніх програм; 

–  вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці, проведення 

профорієнтаційної роботи;   
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–  формування контингенту студентів; 

–  розробка сучасного навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення освітнього процесу; 

–  впровадження освітніх інновацій, новітніх інформаційних технологій; 

–  підвищення рівня практичної підготовки;   

–  формування висококваліфікованого професорсько-викладацького 

складу; 

–  розвиток комплексної системи забезпечення якості освіти. 

Загальний ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти ЧДТУ 

станом на 01.11.2018 р. складає: 

Таблиця 1.1 – Ліцензовані обсяги підготовки здобувачів вищої освіти(станом на 
01.11.2018 р.) 

Освітній ступінь  Ліцензований обсяг 
Бакалавр 2995 
Магістр 1595 
Разом 4590 

 
На сьогодні ЧДТУ має ліцензії на підготовку фахівців за  40 

спеціальностями освітнього рівня бакалавра, 34 спеціальностями  

магістерського рівня та 11 спеціальностями ступеня доктора філософії. 

 

1.1. Контингент студентів, вступна кампанія 2018 року 

Формування контингенту студентів здійснювалося через регулярний 

моніторинг ринку праці, вивчення попиту на освітні послуги Черкаського та 

сусідніх регіонів, проведення різноманітних профорієнтаційних заходів. 

Протягом минулого навчального року співробітники ЧДТУ проводили  

дні відкритих дверей, дебатні турніри, долучалися до  участі в міських і 

обласних громадських, культурних, мистецьких заходах, проводили 

безкоштовні курси, тренінги, майстеркласи та воркшопи для школярів, 

виїжджали на зустрічі зі школярами та студентами  технікумів, коледжів. 

Черкаський державний технологічний університет не один рік ініціює 

та долучається до різноманітних регіональних проектів.  18 травня  2018 р. за 
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ініціативи ЧДТУ  та підтримки Черкаської обласної державної адміністрації, 

обласної, міської рад, Черкаського обласного об’єднання організацій 

роботодавців на Площі Знань ЧДТУ  відбувся Форум «ВЧИСЬ, ПРАЦЮЙ, 

ЖИВИ НА ЧЕРКАЩИНІ!»  Захід проводився  не лише з метою  

профорієнтації, а й був направлений на питання працевлаштування молоді, її 

кар’єрне зростання, підвищення престижу місцевих роботодавців. Форуму 

передував організований 12 лютого 2018 р. (і також за ініціативи та 

організаційного забезпечення ЧДТУ) регіональний круглий стіл «Професійна 

освіта як основа збереження кадрового потенціалу та економічного зростання 

Черкаської області». 

10 жовтня 2018 р. з нагоди відзначення Дня факультету електронних 

технологій і робототехніки в ЧДТУ відбувся Форум «Робототехніка в 

нашому житті», який зібрав в стінах Університету представників влади, 

провідних підприємств регіону, освітніх закладів, викладачів, співробітників, 

студентів та школярів. Захід об’єднав середню й вищу школи,  роботодавців, 

став чудовим прикладом співпраці та взаємодопомоги у справі підготовки 

кадрів, створення сприятливих умов для найбільш ефективного використання 

наявного інтелектуального потенціалу з метою сприяння науково-технічного 

прогресу в області.  

На фоні гострої  конкуренції між університетами ЧДТУ  провів вступну 

кампанію 2018 року, що дало можливість сформувати контингент студентів 

(табл. 1.2, 1.3). 
Таблиця 1.2 – Контингент студентів ЧДТУ (на 01.10.2018 р.) 
освітній ступінь бакалавра 

Всього Денна  
форма навчання 

Заочна 
форма навчання 

РА
ЗО

М
 

Бю
дж

ет
 

К
он

тр
ак

т 

РА
ЗО

М
 

Бю
дж

ет
 

К
он

тр
ак

т 

РА
ЗО

М
 

Бю
дж

ет
 

К
он

тр
ак

т 

2710 1383 1327 2137 1215 922 573 168 405 
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Таблиця 1.3 – Контингент студентів ЧДТУ (на 01.10.2018 р.)  
освітній ступінь магістра 
 

Всього Денна 
форма навчання 

Заочна 
форма навчання 

РА
ЗО

М
 

Бю
дж

ет
 

К
он

тр
ак

т 

РА
ЗО

М
 

Бю
дж

ет
 

К
он

тр
ак

т 

РА
ЗО

М
 

Бю
дж

ет
 

К
он

тр
ак

т 

1562 912 650 1176 792 384 386 120 266 
 
У 2018 році до ЧДТУ було зараховано1525 громадян України та 34 

іноземних громадян, разом – 1559 осіб. 

На бакалаврський рівень вищої освіти зараховано 704 особи, з них: 

–  на основі повної загальної середньої освіти – 341 особа; 

з них: 

– на денну форму навчання – 612 осіб; 

–  на заочну форму навчання – 92 особи. 

На магістерський рівень вищої освіти зараховано 780 осіб, з них: 

–  на денну форму навчання – 588 осіб; 

–  на заочну форму навчання – 192 особи. 

 Для здобуття ступеня доктора філософії зараховано 41 особу (за 

держзамовленням – 24 особи, за контрактом – 17 осіб). 

Таблиця 1.4  – Результати прийому на бакалаврські програми  
 

Всього Денна  
форма навчання 

Заочна  
форма навчання 

РА
ЗО

М
 

Бю
дж

ет
 

К
он

тр
ак

т 

РА
ЗО

М
 

Бю
дж

ет
 

К
он

тр
ак

т 

РА
ЗО

М
 

Бю
дж

ет
 

К
он

тр
ак

т 

освітній ступінь бакалавра на основі ПЗСО 
341 117 224 317 112 205 24 5 19 
освітній ступінь бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста  
363 205 158 295 205 90 68 - 68 
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Таблиця 1.5  – Результати прийому на магістерські  програми  
 

Всього Денна  
форма навчання 

Заочна  
форма навчання 

РА
ЗО

М
 

Бю
дж

ет
 

К
он

тр
ак

т 

РА
ЗО

М
 

Бю
дж

ет
 

К
он

тр
ак

т 

РА
ЗО

М
 

Бю
дж

ет
 

К
он

тр
ак

т 

780 450 330 588 389 199 192 61 131 
 

Всього зараховано на навчання за державним замовленням 796 осіб, 

за рахунок коштів фізичних  (юридичних) осіб – 763 здобувачі вищої 

освіти. 

1.2. Виконання державного замовлення на підготовку фахівців з 

вищою освітою 

Черкаський державний технологічний університету виконав державне 

замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2018 році  (звіт  за 

формою № 2-3 нк  затверджений Міністерством освіти і науки України 11 

жовтня  2018 р.) 
Таблиця 1.6 – Виконання державного замовлення у 2018 році  

Освітній ступінь (ОКР) Денна  
форма навчання 

Заочна  
форма навчання 

Всього  

Бакалавр 317 5 322 
Магістр  389 61 450 
РАЗОМ 706 66 772 

 
 

1.3. Якість підготовки здобувачів вищої освіти 
 

В Університеті систематично проводився моніторинг результатів 

навчання та якості вищої освіти,  який здійснювався на відповідних рівнях: 

–  рівень відповідності навчальних планів й освітніх програм стандартам 

вищої освіти; 

– рівень кадрового забезпечення; 

– рівень навчально-методичного забезпечення; 

– рівень матеріально-технічного та інформаційного забезпечення; 
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– результативність підсумкової та державної атестації осіб, які 

здобувають вищу освіту.  

У звітному році в ЧДТУ традиційно здійснювались заходи з оцінювання 

та контролю успішності студентів, який проводився у вигляді поточних, 

міжсесійних (ректорський, рейтинговий) контролів та підсумкових контролів 

(екзаменаційні сесії та державна атестація). 
Таблиця 1.7 – Результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018 н. р. 

(денна ф.н.) 

Факультет Допущено 
(осіб) 

Склали (осіб) 
Мають 

заборго-
ваність 

 на 
кінець 
сесії Лише на 

відмінно 

Лише на 
добре і 

відмінно 

На 
зміша-

ні 
оцінки 

Лише на 
задовіль-

но 

Електронних 
технологій і 
робототехніки 

426 48 96 123 107 32 

Гуманітарних 
технологій 173 15 73 56 17 - 

Економіки та 
управління 614 133 205 159 30 69 

Комп’ютеризованих 
технологій 
машинобудування і 
дизайну 

1071 86 228 524 152 81 

Будівельний  349 53 98 94 69 33 
Харчових технологій 
та сфери 
обслуговування 

296 49 129 68 46 - 

Інформаційних 
технологій і систем 536 89 115 215 50 67 

Всього по 
університету 3465 473 944 1239 471 282 

 
Таблиця 1.8 – Результати весняної заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018 н. р. 

(денна ф.н.) 

Факультет Допущено 
(осіб) 

Склали (осіб) 
Мають 

заборго-
ваність 

на 
кінець 
сесії Лише на 

відмінно 

Лише на 
добре і 

відмінно 

На 
зміша-

ні 

Лише на 
задовіль-

но 
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оцінки 
Електронних 
технологій і 
робототехніки 

281 30 65 98 62 7 

Гуманітарних 
технологій 170 13 62 61 28 3 

Економіки та 
управління 444 99 126 133 21 59 

Комп’ютеризованих 
технологій 
машинобудування і 
дизайну 

586 53 139 277 78 39 

Будівельний  339 54 85 103 76 18 
Харчових технологій 
та сфери 
обслуговування 

220 29 68 101 18 2 

Інформаційних 
технологій і систем 367 60 78 129 42 58 

Всього по 
університету 2407 338 623 902 325 186 

 

Аналіз результатів складання весняної сесії 2017-2018 н.р. показав, що 

абсолютна успішність студентів у цілому відповідає показникам попередніх 

років –  91 % студентів пройшли семестровий контроль, 37 % мали змішані 

оцінки, 26 % навчаються на "добре" та "відмінно", 14 % – відмінники, 14 % 

навчаються на "задовільно". 

У  2018 навчальному році було підготовлено й  випущено 1732 

молодих фахівців: 1170 бакалаврів, 511 магістрів, 51 спеціалістів. 

280  випускників отримали дипломи з відзнакою. 
Таблиця 1.9 – Випуск  2018 року 

Рівень вищої освіти Денна  ф.н. Заочна ф.н.  Разом Дипломи з 

відзнакою 

Перший (бакалаврський) 828 342 1170 96 

Спеціалісти 26 25 51 8 

Другий (магістерський) 380 131 511 171 

 Всього: 1234 491 1732 275 

 

 Аналіз звітів голів екзаменаційних комісій свідчить про  достатній та 

високий рівень підготовки випускників. Теми випускних робіт є 

актуальними, спрямованими на вирішення конкретних завдань підприємств, 
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розробку енергозберігаючих технологій, технологічного обладнання, 

охорону навколишнього середовища, проведення теоретичних досліджень. 

 Підсумки міжсесійних та підсумкових контролів постійно 

розглядалися на засіданнях ректорату, Вченої ради університету, вчених рад 

факультетів, засіданнях кафедр; проводився ретельний аналіз результатів 

навчання, здійснювалося планування й коригування  освітнього процесу. 

Забезпечення якості освіти не зводиться виключно до контролю. Воно 

передбачає також розвиток і поліпшення необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, технічних засобів навчання та інформаційно-

комунікативних технологій. 

У минулому  навчальному році  Університет закупив комп’ютерної 

техніки на 955,4 тис. грн., яка була розподілена між факультетами та 

кафедрами з урахуванням їх замовлень: ФХТСО -19 одиниць, ФІТІС -20 

одиниць, ФЕТР – 6 одиниць, ФЕУ – 28 одиниць, ФГТ – 12 одиниць, БФ – 15 

одиниць, ФКТМД – 7 одиниць. 

 
1.4. Кадрове забезпечення 

 
Одним із засобів якості освітнього процесу є система підвищення 

педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників. Підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних кадрів здійснюється відповідно до 

затверджених планів, згідно з якими у минулому навчальному році  пройшли 

стажування й підвищили свою педагогічну майстерність 53 науково-

педагогічних працівників Університету. 

За звітний період рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і 

науки України було присвоєно: 

 – науковий ступінь кандидата наук 11-ти науково-педагогічним 

працівникам ЧДТУ (Якушева О.В., Береза Л.О., Філімонова Н.В.,       Єгорова 

О.В., Тичков В.В., Лелеко С.А., Лада Н.В., Лавданський А.О., Міценко С.А., 

Карапетян А.Р., Пригодюк О.М.); 
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–  науковий ступінь доктора наук 5-ти науково-педагогічним 

працівникам (Яценко І.В., Чепурда Г.М., Лещенко Г.В.. Вязовик В.М., 

Пчелінцева О.Е.) ; 

– вчене звання доцента – 5-ти працівникам ЧДТУ (Дяченко П.В., 

Шевченко А.М.. Чичужко М.В., Ковальчук Я.О., Білик О.А.); 

– вчене звання професора – 3-м працівникам (Гончаренко І.Г., Березіна 

О.Ю. Манн Р.В.) 

Аналіз кадрового забезпечення засвідчує, що  освітній процес в 

університеті забезпечують 384 науково-педагогічних працівників, з них: 

– 50 докторів наук, професорів; 

–  239 кандидатів наук, доцентів. 

Частка викладачів із науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують освітній процес, наразі складає 72,4 %, що на  4,4 % більше ніж 

у минулому році. 

В університеті працюють 40 кафедр, з яких 24 очолюють доктори наук, 

професори, що складає 60 % . 

У таблиці 1.10 відображено якісні показники кадрового забезпечення 

освітнього процесу на факультетах Університету. 
Таблиця 1.10 – Якісні показники кадрового забезпечення освітнього процесу на 

факультетах 

Факультет % НПП з науковим ступенем, 
вченим званням 

Економіки та управління  89,5 
Електронних технологій  і робототехніки 80 
Будівельний 70 
Інформаційних технологій і систем  75,8 
Харчових технологій та сфери обслуговування  67,5 
Гуманітарних технологій 70,7 
Комп’ютеризованих технологій 
машинобудування і дизайну  53 
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1.5.  Розробка, впровадження та вдосконалення програм 

підготовки фахівців 

Питання ліцензування й акредитації належить до першочергових у  

діяльності Університету, тому і знаходиться під постійним контролем 

керівництва.  

2018 року ЧДТУ вперше здійснив набір на спеціальності 081 Право 

(освітній ступінь бакалавра),  232 Соціальне забезпечення, 241 Готельно-

ресторанна справа, 281 Публічне управління та адміністрування (освітній 

ступінь магістра) та спеціальності  033 Філософія, 126 Інформаційні системи 

та технології ступеня доктора філософії.  

Під час вступної кампанії 2019 р. університет планує здійснити набір 

на нові спеціальності освітнього ступеня «бакалавра»: 205 Лісове 

господарство, 112 Статистика, 132 Матеріалознавство. 

Одним із засобів забезпечення якості вищої освіти є процедура 

акредитації.   

За звітний період процедуру первинної акредитації пройшли 4 

освітньо-професійні програми освітнього ступеня магістр та 3 напрями 

підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. 
Таблиця 1.11 – Акредитація спеціальностей (первинна) 

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 
1 6.040303 Системний аналіз 
2 6.050201 Системна інженерія 
3 6.170103 Управління інформаційною безпекою 

освітній ступінь магістра 
 Освітньо-професійна програма спеціальність 
4 Фінанси і кредит 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 5 Банківська справа 
6 Підприємництво та економіка підприємства  

 
076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

7 Телекомунікації 172 Телекомунікації та 
радіотехніка 
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Чергову акредитацію успішно пройшли 3 напрями підготовки освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр»: 6.030504 Економіка підприємства», 

6.030508 Фінанси і кредит, 6.050903 Телекомунікації. 

Протягом вересня – жовтня підготовлено та подані до Міністерства 

освіти і науки України справи первинної акредитації освітніх програм 

другого (магістерського) рівня з 9 спеціальностей, 4 з яких  на сьогодні вже 

пройшли перевірку експертними комісіями безпосередньо в ЧДТУ: 

075 Маркетинг (освітня програма Маркетинг); 

181 Харчові технології  (освітня програма Технології продуктів бродіння 

і виноробства); 

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (освітня 

програма Транспортні технології (на автомобільному транспорті)); 

033 Філософія (освітня програма: Політична філософія). 

Першочерговим завданням Університету у 2018-19 навчальному році є 

пройти ліцензування на підготовку іноземних студентів. 

  

1.6. Підвищення якості методичного забезпечення освітнього 

процесу 

 Протягом минулого року продовжувалася робота з удосконалення 

внутрішньої університетської системи забезпечення якості освіти. Були 

розроблені в новій редакції з урахуванням законодавчих змін та 

запроваджені внутрішні нормативні документи, такі як «Положення про 

організацію освітнього процесу в Черкаському державному технологічному 

університеті», «Типове положення про факультет», «Типове положення про 

кафедру». 

Робота методичних комісій факультетів була зосереджена на  питаннях 

удосконалення змісту підготовки фахівців та розроблення нових навчальних 

планів на компетентісній основі із урахуванням потреб ринку праці; 

підвищення якості професійної підготовки, комплексному аналізі змісту 

фахової освіти відповідно до ліцензій спеціальностей;  удосконалення 
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системи оцінювання знань студентів; розширення практики та забезпечення 

якості викладання фахових дисциплін іноземною мовою; рецензування та 

рекомендація до друку навчальних посібників і підручників, виробничо-

практичних, довідкових, методичних та наукових видань, навчальних і 

робочих програм навчальних дисциплін; підготовка матеріалів для 

самостійної роботи контрольних кваліфікаційних робіт (ККР) і контрольних 

кваліфікаційних завдань (ККЗ); затвердження оновлених програм практик та 

ін. 

Постійно проводиться робота щодо забезпечення навчальних дисциплін 

навчально-методичними матеріалами. За звітний період було видано 77 

навчальних видань. 
Таблиця 1.13 – Інформація про виконання службових замовлень редакційно-

видавничим відділом у 2017-2018 н.р. ( редакційно-видавниче опрацювання) 
 

№ 
з/п 

Назва  видання  Кіль-
кість 

Обсяг,  
др. арк. 

НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ 77 578,8 

1 Посібники, практикуми, довідники та ін. (за 
протоколами методичної ради і рад факультетів)  65 363,3 

2 Підручники і навчальні посібники з грифом Вченої 
ради університету: 12 215,5 

 Конструктивно-технологічна побудова  компонентів 
спеціалізованих комп’ютерних систем  14,14 

 Оптичні та квантові медичні прилади  28,74 

 Техноекологія  16,37 

 Практикум з основ промислової екології  10,32 

 Економіка туризму. Частина І  23,52 

 Історія та культури України  46,20 

 Основи сенсорного аналізу  17,52 

 
Досвід партнерства та міжнародного співробітництва: 
регіони України  14,00 

 Міжнародний маркетинг 
  9,30 

 Теорія систем та прийняття управлінських рішень  11,22 

 Основи аудиту  13,88 

 Геологія з основами геоморфології 
  10,30 
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 НАУКОВІ ВИДАННЯ 19 325,1 

3 Монографії:  3 48,5 

 Статистичне оцінювання параметрів негаусових 
корельованих випадкових процесів  12,60 

 
Обліково-аналітичне забезпечення антикризового 
управління: теорія і практика  25,20 

 
Обліково-аналітичні процедури в управлінні затратами 
суб’єктів господарської діяльності  10,73 

4 Фахові наукові видання 14 
томів 227,8 

 Вісник ЧДТУ:  3/2017, 4/2017,  1/2018, 2/2018 4 63,81 

 
Збірник наукових праць 
Серія: Економічні науки. 
Випуски 44 (ч.2) 45, (у 2 ч.), 46,47, 48, 49 

8 123,60 

 Гуманітарний вісник. Cерія: Історичні науки. 
Число 27. Випуск 1, Число 28. Випуск 12 2 40,42 

 Матеріали конференцій:  2 48,8 
 Матеріали І Обласної краєзнавчої конференції  30,00 
 Збірник тези доповідей Днів студентської науки-2018  18,80 
 Разом навчальних і наукових видань: 96 903,9 

 
1.7. Практична підготовка 

Наявність практичного досвіду роботи в реальних умовах є однією із 

головних передумов успішного працевлаштування випускників.  

Щорічно в ЧДТУ практику проходять (в середньому) понад 3500 

студентів. Організація практики – складний механізм, який включає роботу з 

добору баз практики, подання відповідних документів для створення наказів 

про практику, а також методичне, кадрове, організаційне забезпечення 

практики.  

Організація змістовних виробничих практик у ЧДТУ орієнтована на 

налагодження плідних зв'язків із роботодавцями, у тому числі  – шляхом 

укладання з ними угод на проведення практики та договорів про співпрацю. 

У 2017-2018 навчальному році університет використовував бази 

навчальних практик, розташовані у м. Черкаси та  по Черкаській області. 
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2. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.  

МІЖНАРОДНЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

Фундаментальні та прикладні дослідження в ЧДТУ здійснюються за 

чотирма пріоритетними напрямами науково-технічної діяльності:  

– «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем 

розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-

політичного, людського потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і 

держави»; 

– «Енергетика та енергоефективність»; 

– «Інформаційні та комунікаційні технології»; 

– «Нові речовини і матеріали». 

У 2017 році за рахунок видатків загального фонду державного бюджету 

в ЧДТУ виконувались чотири науково-дослідні роботи (2 фундаментальні та 

3 прикладні) на суму 1222,9 тис. грн. Загальний відсоток коштів, що 

залучалися за рахунок 2 госпдоговірних НДР, становив 14,9% від коштів 

НДР за рахунок державного фінансування. 
Таблиця 2.1 

Категорії робіт 
2017 рік 2018 рік 

Кількість  Тис. грн. Кількість Тис. грн. 
Фундаментальні 2 690 1 231 

Прикладні 3 532,9 3 832,9 
Госпдоговірні 2 182,2 - - 

 
У 2018 році за рахунок видатків загального фонду державного бюджету 

виконуються чотири науково-дослідні роботи (1 фундаментальна та 3 

прикладні, в т.ч. науково-технічна розробка молодих вчених) на суму 

1063,9 тис. грн.  

Науковець ЧДТУ, к.т.н., старший викладач кафедри приладобудування, 

мехатроніки та комп’ютеризованих технологій Василь Заїка, отримав Грант 

Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених 

«Розробка мобільного багатокомпонентного ультразвукового хірургічного 
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інструменту з коливальними системами різної фізичної природи для 

військової та цивільної медицини». 

Команда MUSIC-Med (Mobile Ultrasonic Surgical Instrument for Civil-

military Medicine) у складі Костянтина Базіла та Василя Заїки стала 

переможцем першого всеукраїнського конкурсу біомедичних стартапів 

MBioS Challenge (Київ, 2018) в номінації стартапів на стадії ідеї, посіла третє 

місце в конкурсі стартапів у рамках ІІІ  Міжнародного форуму 

«INNOVATION MARKET». 

Науковці ЧДТУ активно проводять дослідження в другій половині дня 

поза рамками держбюджетних і госпдоговірних тем. Виконується 39 

кафедральних науково-дослідних робіт, що зареєстровано в УкрІНТЕІ. 

За минулий навчальний рік науковцями ЧДТУ випущено: 

63 монографії в Україні та 6 монографій за кордоном;  

надруковано: 36 підручників, навчальних посібників;  

опубліковано: 313 статей в Україні, 54 за кордоном, у тому числі 42 

статті в журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз (Scopus і 

Web of Science). 

За 2017-2018 навчальний рік у ЧДТУ проведено 10 міжнародних 

конференцій. 

Проводиться значна робота з підтримки молодих науковців, активно 

діє Рада молодих вчених.  

Значно виросла кількість публікацій за участю студентів – з 119 до 267, 

з яких 36 робіт опубліковано студентами самостійно. 

Варто зазначити, що в цьому навчальному році зросла кількість 

студентів, які отримали нагороди за результатами наукової роботи, перемоги 

у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт і олімпіадах.  

Відповідно до наказу МОН України (від 31.07.2018 № 827) та на 

підставі рішень галузевих конкурсних комісій з проведення другого туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук 2017/2018 навчального року 7 студентів 
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ЧДТУ посіли призові місця (диплом І ступеня – 1 студент, ІІ ступеня – 2 

студенти, диплом ІІІ ступеня - 4): 
ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ 

ПІБ студента Керівник Науковий напрям 
Дігтяренко  
Лілія Василівна 

Чемерис  
Інгрида Альгімантівна 

Екологія 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ 
Каракай  
Ангеліна Владиславівна 

Коломицева  
Олена Віталіївна 

Управління проектами і 
програмами 

Гунько  
Вікторія Василівна 

Паламарчук  
Дмитро Миколайович  

Актуальні питання 
співробітництва з європейським 

союзом 
ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ 

Грузд  
Аліна Володимирівна 

Захарова  
Оксана Володимирівна  

Менеджмент організацій 

Кузьменко  
Аліса Вадимівна 

Сергеєва  
Наталія Вікторівна 

Прикладна геометрія, інженерна 
графіка та технічна естетика 

Романченко  
Назарій Олександрович 

Палагін  
Володимир Васильович 

Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології 

Руденок  
Андріана Петрівна  

Бєляєва  
Світлана Станіславівна 

Туризм 

 
 

Список переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 
навчальних дисциплін у 2017/2018 навчальному році 

 
ІІ Бачеріков  

Дмитро Сергійович 
Робототехніка 

ІІІ Коваленко Ілона Іванівна Готельно-ресторанна справа 
ІІІ Петренко  

Сергій Миколайович Туризмознавство 

 

 2-3 червня на у місті Дніпро відбувся відкритий всеукраїнський 

фестиваль з робототехніки та інновацій «BestRoboFest». Команда ЧДТУ у 

складі Сергія Філімонова, доцента кафедри приладобудування, мехатроніки 

та комп'ютеризованих технологій, і студента 2-го курсу магістратури Дмитра 

Бачерікова посіла І місце у конкурсі технічних проектів.  

Студент кафедри радіотехніки, телекомунікаційних і робототехнічних 

систем Назарій Романченко виборов І місце у ІІ турі Міжнародного конкурсу 

студентських наукових робіт «Black Sea Science 2018», який проходив у 

Одеській національній академії харчових технологій, за презентацію 
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проекту «Система віддаленого метеорологічного спостереження для передачі 

і обробки даних в реальному часі», науковий керівник – Володимир Палагін. 

За значні досягнення 5 студентів ЧДТУ отримували стипендію 

Президента України. 

У 2017-2018 навчальному році значні зусилля направлено на 

вдосконалення науково-технічної бази Університету. 

За проектом Erasmus+ «Водна гармонія» для науково-дослідницької 

лабораторії «Дослідження, розробка та проектування процесів та технологій з 

очищення стічних вод, водопідготовки, переробки відходів, ресурсо- та 

енергозбереження» придбано 35 одиниць обладнання на суму 26 490 євро.  

На 200 тис. грн. закуплено обладнання для створення науково-

дослідницької лабораторії робототехніки. Кошти виділено Черкаською 

обласною державною адміністрацією.  

У березні 2018 року відбулося урочисте відкриття Виставкової зали 

кафедри дизайну ЧДТУ. ЇЇ створення стало наслідком співпраці 

професорсько-викладацького складу і студентства кафедри дизайну, 

ректорату університету з Управлінням освіти і науки Черкаської обласної 

державної адміністрації в проекті «Інноваційні школи Черкащини», в рамках 

якої університет отримав 420 тис. грн. 

 

2.1 Підготовка наукових кадрів. Робота аспірантури 

Підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, 

докторантуру – основне джерело поповнення та оновлення професорсько-

викладацького складу, наукового потенціалу як Черкаського державного 

технологічного університету, так і регіону в цілому. 

У 2018 році для потреб Черкаського державного технологічного 

університету у фахівцях вищої кваліфікації до Міністерства освіти і науки 

України надіслано заявку на виділення 48 місць державного замовлення для 

аспірантури та 3 місць – для докторантури. Міністерством освіти і науки 
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України дозволено прийом за державним замовленням тільки 24 аспірантів, 

для докторантури виділено 2 місця. 

Загальна кількість вступників у аспірантуру становила 51 особу. У 

підсумку на навчання вступили 41 аспірант (з них на денну форму навчання: 

24 – за державним замовленням, 12 – за контрактом; заочну форму навчання 

за контрактом – 5 осіб). До докторантури за державним замовленням 

зараховано 2 особи. 

Для потреб ЧДТУ у фахівцях вищої кваліфікації за третім освітньо-

науковим рівнем вищої освіти доктор філософії відкрито 11 спеціальностей. 

Загальна кількість аспірантів – 100 (93 на денній формі навчання та 7 на 

заочній формі навчання). 

У докторантурі перебувають 8 осіб: 2 особи за спеціальністю 051 

«Економіка» та 6 осіб за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». З них 

2 особи навчаються за кошти фізичних і юридичних осіб. 

Крім того, відповідно до Положення про підготовку науково-

педагогічних і наукових кадрів від 01.03.1999 р. в ЧДТУ навчаються 4 

аспіранти без відриву від виробництва та 1 аспірант з відривом від 

виробництва, ще 3 аспіранти знаходяться в академічній відпустці. 

Здобувають ступінь кандидата наук та працюють над дисертацією поза 

аспірантурою 10 осіб. 

Розподіл аспірантів за факультетами (за керівниками та без урахування 

докторантів і здобувачів): ФЕУ – 28 аспірантів, ФХТСО – 3 аспіранти, ФГТ – 

5 аспірантів, ФІТІС – 50 аспірантів, ФЕТР – 8 аспірантів, ФКТМД – 8 

аспірантів, БФ – 6 аспірантів.  

Таким чином, на сьогоднішній день у аспірантурі навчається 126 осіб, 

із них: аспірантів – 108, здобувачів – 10, докторантів – 8. 

У жовтні цього року закінчили навчання в аспірантурі 29 осіб: 25 на 

денній формі навчання, 4 – заочній. Завершили перебування в докторантурі 4 

особи. 
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Основним показником діяльності аспірантури є співвідношення числа 

аспірантів, що вчасно захистили дисертацію, до загального числа 

випускників аспірантури.  
Таблиця 2.2. – Динаміка чисельності аспірантів і докторантів за п’ять років 

Роки 

Фактичний 
випуск 

аспірантів та 
докторантів 

З них із 
захистом 

дисертацій 

Всього 
захищено 

дисертацій 
аспірантами і 
докторантами 
різних років 

навчання 

з них: 

технічні 
науки 

економічні 
науки 

гуманітарні 
науки 

2013 35 5 26 7 15 4 
2014 41 5 27 8 17 2 
2015 39 0 14 6 8 0 
2016 29 3 12 8 3 1 
2017 18 2 17 8 8 1 
2018 33 1 13 9 3 1 

 
У 2018 році аспірантами та докторантами різних років навчання 

захищено 13 дисертацій, з них 8 осіб у спеціалізованих вчених радах ЧДТУ. 

У спецрадах інших навчальних закладів співробітниками, аспірантами та 

здобувачами ЧДТУ захищено 3 кандидатські та 2 докторські дисертації. 

Підвищення вимог до вступників, посилення контролю за підготовкою 

аспірантів дозволять підвищити ефективність роботи аспірантури та 

збільшити частку вчасно захищених дисертацій. 

 

2.2 Міжнародна діяльність 

В Університеті проводилася робота для участі студентів та викладачів 

ЧДТУ у програмі міжнародної академічної мобільності, навчання та 

стажування, проходження практики за кордоном.  

Протягом звітного періоду заключено 9 договорів із зарубіжними та 17 

договорів з українськими партнерами. 

Ученими університету прийнято участь у реалізації міжнародних 

проектів: 



22 

– проекту TEMPUS NESCENG  «Нова модель третього циклу в 

інженерній освіті у відповідності до Болонського процесу в Білорусі, Росії, 

Україні»; 

– проекту Erasmus+ ЕАС/А04/2014 «Harmonizing water related on 

graduate education»; 

– трирічному міжнародному проекті «Water Harmony, Eurasia-II». 

Проекти Британської Ради:  

• «Англійська мова для університетів» (ВНЗ отримав право 

проводити тестування на знання англійської мови). 

• «Активні громадяни» («Active citizens»). 

Два проекти отримали міні-гранти Британської Ради: 

•  «Сучасна дитяча книга: потреба громади для розвитку дитини» 

(Центральна публічна бібліотека Білозірської ОТГ) 

• «Школа корисних звичок» (дошкільні навчальні заклади м. 

Черкаси № 18 та № 37). 

Реалізується програма Фонду «Східна Європа» і ChildFundDeutschland 

«Діалогова та медіакомпетентність як шлях до порозуміння в українському 

суспільстві». 

ЧДТУ є університетом-партнером програми ЄС/ПРООН «Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду» – проекту з 2011 р. 

Науковці ЧДТУ беруть участь у Програмі Інституту міжнародної 

освіти CIVIC (The CIVIC-Institute) спільно з інститутом міжнародних 

відносин (The Institute for Foreign Cultural Relations, IFA) за фінансування 

Міністерства закордонних справ Німеччини: участь у міжнародних семінарах 

«Shaping Neighbourhood» (22.11.2017р.). 

Подано проект для участі в програмі «MEET UP! Німецько-українські 

зустрічі молоді». 

Здійснюється співробітництво з Компанією «IBA EVENT» 

(Туреччина), з компанією «Star Foke Team company LTD» (Болгарія) – 77 

студентів спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» 
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пройшли 3-місячне стажування в Німеччині, 32 студенти – в Болгарії, 35 – в 

Туреччині з наданням робочого місця відповідно посаді (рецепціоніст, гід, 

аніматор, працівник індустрії гостинності). 

У вересні-жовтні 2017 р. в рамках проекту TEMPUS NETCENG 

представники кафедри приладобудування, мехатроніки та 

комп’ютеризованих технологій к.т.н., доцент Костянтин Базіло та магістрант 

Юлія Петрушко проходили навчання в Технічному університеті Берліна на 

тренінгах та майстер-класах з інжинірингу та робототехніки та отримали 

відповідні сертифікати. 

Студенти кафедри хімічних технологій та водоочищення Ірина 

Якименко та Ольга Кикоть пройшли тритижневе навчання в Норвезьких 

університетах в рамках проекту Water Harmony Eurasia-II; 

у рамках проекту Water Harmony Erasmus+ 3 магістри другого року 

навчання пройшли науково-дослідну та 5 магістрів першого року навчання – 

навчальну практику в Норвегії; 

3 магістри та 1 аспірант пройшли річне навчання у європейських вишах 

за програмою мобільності в рамках проекту Water Harmony Erasmus+: 

магістри Марія Купцова та Андрій Слісь у Вармінсько-Мазурському 

Університеті (м. Ольштин, Польща), а магістр Валентина Культенко і 

аспірант Сергій Шмиголь – в Університеті прикладних наук Оствестфален-

Ліппе (м. Гекстер, Німеччина). 

Згідно з договором про «Подвійний диплом» між ЧДТУ та Полонійною 

Академією в Ченстохові 2 студенти факультету економіки та управління 

(Можарівський Олег та Старостіна Ірина) навчаються у м. Ченстохові 

(Польща). 

На початку липня кафедра хімічних технологій та водоочищення ЧДТУ 

гостинно приймала викладачів з Норвезького, Польського та Німецького 

університетів (Норвезький Університет Природничих Наук, Вармінсько-

Мазурського університету в Ольштині (Польща) та Університету прикладних 

наук Оствестфален-Ліппе (Німеччина)). 
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Учасники цьогорічної мобільності мали можливість порівняти стан 

кафедри хімічних технологій та водоочищення ЧДТУ «до» та «після» і 

відзначають значний прогрес: ремонт в лабораторіях та аудиторіях, 

закуплене нове обладнання та реактиви.  

У ЧДТУ проходили навчання два аспіранти з Польщі: Артур Вікторскі 

та Марлена Скробіщ. 

Викладачі ЧДТУ взяли участь у Special Mobility Strand в NMBU з метою 

обміну досвідом. 
 

2.3 Підготовка іноземних громадян 

  Сьогодні в ЧДТУ здобувають вищу освіту  172 іноземних громадян  з 

22 країн світу: на підготовчому відділенні навчаються 29 осіб, на  

факультетах Університету за денною формою  навчаються – 49 студентів, за 

заочною формою –94 особи.   

 Таблиця 2.3. – Іноземні студенти, які здобувають освіту в ЧДТУ 

Назва країни Кількість  Назва країни Кількість 

Азербайджан  87 Узбекистан  2 
Туркменістан  21 Йорданія 2 
Китайська народна 
республіка  

14 Гвінея-Бісау  1 

Гвінея  9 Великобританія  1 
Кот-Д’Івуар 8 Марокко  1 
Гана  6 Російська Федерація  1 
Туреччина  5 Камерун 1 
Палестина  3 Колумбія  1 
Ірак  2 Сербія 1 
Ізраїль  2 Німеччина  1 
Індія  2 Італія  1 
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3. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ  

ТА СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Виховна робота в університеті  спрямована на розкриття і розвиток 

творчих здібностей студентів, формування патріотизму та любові до рідної 

держави. В цілому по університету у 2017/2018 навчальному році було 

проведено 198 різного роду заходів.  

В ЧДТУ проводились традиційні заходи: День університету, дні 

факультетів, Шостий  Фестиваль студентських талантів “Дебют 

першокурсника” та Четвертий Фестиваль “Європа-фест”, Другий 

університетський патріотичний захід «Плекаймо мир», приурочений до 

Міжнародного дня миру, День студента, День захисника України, День 

гідності та свободи України, Кубок ректора ЧДТУ з КВН, Третє спортивно-

патріотичне свято «Славних воїнів гідні нащадки», День студентського 

спорту в ЧДТУ, День вишиванки, шоу-конкурс “Містер і Міс ЧДТУ”, День 

Конституції України, Диктант національної єдності, День рідної мови, 

місячник милосердя, заходи з нагоди дня народження Т.Шевченка, 

В.Симоненка, заходи з нагоди Дня перемоги у Другій світовій війні, заходи 

присвячені 100-річчю Української революції 1917 – 1921 років та 85-річчю 

Голодомору 1932-1933 років та інші.  

Постійно працював  Клуб цікавих зустрічей та щотижня проводились 

університетські просвітницько-виховного та національно-патріотичного 

змісту радіогазети.  

Приємно відзначити, що студентка факультету електронних технологій і 

робототехніки Олена Зубрицька отримала Диплом Лауреата І ступеня у 

номінації “Художнє декламування” на  міжнародному фестивалі “Барви 

осені”, а студентка лінгвістичного факультету Анастасія Піскова у жанрі 

«Авторська поезія» отримала Диплом Лауреата ІІ ступеня на фестивалі 

студентської художньої творчості “Весняна хвиля”.  

На високому рівні пройшли у 2017-2018  навчальному році: Тиждень 

української мови (листопад 2017 р.), організований кафедрою української 
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мови та загального мовознавства; Тиждень права (грудень 2017 р.) та 

Тиждень історії, краєзнавства та музеєзнавства (лютий 2018 р.), організовані 

кафедрою історії та права; Тиждень кафедри філософських і політичних наук  

(березнь 2018 р.), організований однойменною кафедрою та Тиждень романо-

германської філології та перекладу (квітень 2018 р.), також організований 

однойменною кафедрою. 

29 листопада 2017 р.  в ЧДТУ за ініціативи кафедри економічної 

кібернетики та маркетингу започатковано проведення регіонального 

Першого Обласного реклама-фесту «Моя школа – найкраща!». Унікальність 

фестивалю полягає в тому, аби всі дізналися більше про школи Черкащини, 

про цікаве шкільне життя та особливості кожного навчального закладу.  

В минулому році в нашому колективі, в День Святого Миколая (19 

грудня 2018 р.)  започаткували нову традицію: урочисте відкриття головної 

новорічної ялинки ЧДТУ. 

Вже вдруге 29 березня 2018 р. був проведений Черкаський обласний 

Фестиваль юнацької творчості “Крила”. Захід підтримується Черкаською 

обласною державною адміністрацією та має великий позитивний іміджевий 

резонанс.  

Традиційним залишається і міський фестиваль “KAVAFEST”, який вже 

втретє 24 – 25 листопада 2017 р. пройшов в ЧДТУ, та організовується на 

високому рівні кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи. 

Активно в минулому році як студенти, так і викладачі долучились: до 

всесвітньої акції “Година Землі” (24 березня 2018 р.), до Тижня сталої енергії 

(04 – 10 червня 2018 р.), в рамках останнього 6 червня 2018 р. вперше  в 

ЧДТУ  кафедрою хімічних технологій та водоочищення був проведений 

науковий пікнік “Кліматичний челлендж”. 

Хочеться відзначити активну роботу кафедри дизайну, серед багатьох 

проведених мистецьких заходів, особливо слід виділити вперше організовані 

Дні українського дизайну в Черкасах, які проводились 26 – 27 квітня 2018 р. 

Активною була і участь студентів кафедри дизайну у міському проекті “Ігри 
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дитинства”, в рамках якого створені нові ігрові локації для дозвілля та 

відпочинку в парках міста Черкаси, за що ЧДТУ у травні 2018 р. отримав 

Подяку від КП “Дирекція парків” Черкаської міської ради. 

17 травня 2018 р. на базі ЧДТУ у відповідності до проекту Міністерства 

освіти і науки України “Інформаційна підтримка молоді та мереж ЄС в 

Україні” та з нагоди Дня Європи в Україні кафедрою туризму та готельно-

ресторанної справи започатковано проведення Першого Черкаського 

обласного Фестивалю-конкурсу “Європейський туризм на мапі Черкащини”. 

Захід підтримується Черкаською обласною державною адміністрацією.  

29 травня 2018 р. ЧДТУ став одним із організаторів Першого 

черкаського обласного краєзнавчого свята “Моя Черкащина”, присвяченого 

100-річчю обласного краєзнавчого музею.  

У квітні 2018 р. Університет став активним партнером Другого 

Черкаського книжкового фестивалю “Маестро”, за що отримав Подяку від 

організаторів. 

В травні 2018 р. за підтримки Навчально-наукового центру по роботі з 

іноземними студентами та кафедри української мови та загального 

мовознавства   відбулось відзначення 30-річчя Факультету по роботі з 

іноземними студентами.  

04 липня 2018 р. ЧДТУ в знак початку активної співпраці з Фондом 

родини відомого українця Богдана Гаврилишина провів подію національно-

патріотичного змісту – висадження випускниками ЧДТУ 2018 р. кожного 

факультету соняхів, які вирощував сам Богдан Гаврилишин. До речі, кожен 

сонях є сертифікованим. Від Фонду родини Богдана Гаврилишина ректор та 

колектив ЧДТУ в цей день отримали Подяку, за сприяння у реалізації 

програми “Молодь змінить Україну – 2018”. 

На високому рівні відбувся в ЧДТУ 14 листопада 2018 р. вже V 

Філософський форум “Філософія для життя”, який провела кафедра 

філософських і політичних наук.   
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ЧДТУ продовжує впроваджувати родинні традиції в колективі. 

Урочистий святковий захід з нагоди Дня знань (1 вересня 2018 р.) пройшов 

під назвою “Шляхом до знань з родиною ЧДТУ”. 28 вересня дружна родина  

ЧДТУ з нагоди Дня працівників освіти України влаштувала  родинно-

патріотичну  «Освітянську толоку». 

У Черкаському державному технологічному університеті активно 

функціонує студентське самоврядування. Приємно констатувати, що вже 

втретє поспіль (з 2015 р.) головою Студентської ради при Черкаській 

облдержадміністрації обрано саме студента ЧДТУ, наприкінці минулого року 

цю відповідальну посаду обійняв студент ФЕУ  Володимир Півненко. 

В березні цього року студент ФІТІС Калінчук Дем’ян став членом 

Студентської ради при Міністерстві інформаційної політики України, про що 

Університет проінформував Держсекретар міністерства А.Біденко. 

ЧДТУ 11  – 12 лютого 2018 р. перетворився на майданчик обговорення 

передового досвіду студентського самоврядування. Всеукраїнська 

громадська організація «Молодіжна правозахисна агенція» спільно зі 

Студентською радою при Черкаській ОДА та Студентською радою 

Університету провела Збори правління молодіжної громадської організації та 

тренінг на тему «Правозахист як основа діяльності органів студентського 

самоврядування». Під час заходу ділилися досвідом та виступали тренерами 

Микита Андрєєв (голова Молодіжної правозахисної агенції; Національне 

агентство із забезпечення якості вищої освіти, нині голова Громадської ради 

при Міністерстві освіти і науки України), Володимир Панченко (Черкаський 

обласний молодіжний ресурсний центр), Вікторія Сісецька (Освітня 

асамблея) та Володимир Півненко (Молодіжна правозахисна агенція; голова 

Студентської ради при Черкаській ОДА). 

21 – 23 вересня 2018 р. ЧДТУ став базовим осередком для проведення 

зборів ГО “Українська асоціація студентів”, на які приїхали студенти-

активісти майже  з усіх регіонів України. 
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ЧДТУ проводить заходи, які  не лише направлені  на популяризацію 

нашої національної культури, але і на популяризацію світової, та зокрема 

європейської.  6 червня 2018 р. в Університеті за ініціативи ЧДТУ, підтримки 

обласної влади Представництвом Європейського Союзу в Україні відкрито 

перший у Черкаській області Інформаційний центр Європейського Союзу.  

Основною метою діяльності центру є: поширення інформації про 

Європейський Союз та його політику; сприяння розвитку та розширенню 

відносин між Україною та ЄС; інформування студентів про програми та 

діяльність ЄС; надання допомоги у підготовці наукових та дослідницьких 

робіт з питань Європейської інтеграції; сприяння участі студентів у заходах 

та дебатах з питань діяльності ЄС. Також підписано Угоду про співпрацю 

між Представництвом Європейського Союзу в Україні та ЧДТУ. 

Чимало здобутків й у спорті. З 4 по 9 вересня 2017 р. вперше серед 

студентів першого курсу в рамках святкування Дня фізичної культури та 

спорту було проведено Олімпійські уроки.  

14 листопада 2017 р. з метою популяризації різних видів спорту в ЧДТУ 

за підтримки кафедри фізичного виховання та здоров’я людини 

започатковано проведення Першого Спортивно-патріотичного свята «Спорт 

– здоров’я нації», під час якого кожен міг взяти участь у цікавих майстер-

класах із різних видів спорту. 

Протягом 2017 р. проходила 15-та Універсіада області серед закладів 

вищої освіти із 10 видів спорту. У підсумку спортивних виступів та 

додаткових балів за організацію змагань на найвищому рівні ЧДТУ здобув  

першість у групі навчальних закладів без профільного факультету фізичного 

виховання.  

У 2018 році, за програмою вже 16-ї Універсіади області, команди ЧДТУ 

з баскетболу, як серед жінок так і серед чоловіків, 21 квітня посіли  1 місце. 

Перше місце  18 травня посіла команда ЧДТУ і у змаганнях з шахів.  31 

травня команда ЧДТУ з футболу відповідно зайняла 3-тє місце. Команда з 
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баскетболу ЧДТУ посіла 3-тє місце у Відкритому чемпіонаті м. Черкаси 

“Вища ліга – 2018”.  

9 червня 2018 р. колектив ЧДТУ нагороджений Дипломом 

Національного олімпійського комітету України, за підписом президента 

Сергія Бубки.  

На високому організаційному та іміджевому рівні пройшов з 1 по 4 

жовтня 2018 р. в ЧДТУ Тиждень футболу. Посилила зацікавленість 

студентами професійно займатись футболом взяття до штату працівників 

Центру студентського розвитку та культурних програм Олімпійського 

чемпіона  (золото з футзалу на XV літніх Паралімпійських іграх 2016 р. в 

місті Ріо-де-Жанейро), майстра спорту України міжнародного класу з 

футболу (УОРА) Богдана Григоровича Кулініча. 

Активно проводилась в ЧДТУ і волонтерська робота направлена на 

підтримку українських бійців, які беруть участь у Операції Об’єднаних сил 

на Сході України (до 30 квітня 2018 р. – АТО). Колектив ЧДТУ 

охоче  відгукнувся на прохання Черкаського обласного Центру допомоги 

учасникам АТО підтримати наших бійців на передовій: викладачі, студенти 

та співробітники Університету збирали необхідні для наших захисників речі. 

Придбані на суму 4 тисячі гривень ліки, теплі речі та продукти харчування на 

суму 2 тисячі гривень, а також зібраний одяг та гостинці для 

військовослужбовців вже доставлені у зону АТО. 

Проведені і ряд патріотичних заходів, із залученням колишніх учасників 

АТО. Серед них: презентація і демонстрація 20 лютого 2018 р. фільму 

“Кіборги. Герої не вмирають”, за участі прототипів головних героїв (Андрія 

Гергета, позивний «Червень»; Андрія Шараскіна, позивний «Богема», Сергія 

Ільницького, позивний «Сокіл»). 12 жовтня 2017 р. під час Третього 

Спортивно-патріотичного свята «Козаків славні сини», присвяченого Дню 

захисника України та Дню українського козацтва. Подяками ЧДТУ було 

пошановано студентів – учасників АТО студентку І  курсу факультету 

економіки та управління Чешу Оксану; студента І  курсу факультету 
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харчових технологій та сфери обслуговування Кучерявого Євгена та студента 

IV курсу факультету електронних технологій та робототехніки Роденко 

Тараса. 

Поновлена на початку 2018 р. в переході в корпус №2 тематична 

фотогалерея, присвячена нашим героям – студентам-атовцям. Розміщено 

створені два тематичні стенди, присвячені студентам-кіборгам – захисникам 

Донецького аеропорту, студентам-будівельникам ЧДТУ: Олександру Гуглі та 

Олександру Тимошенку. 

Викладачі кафедри дизайну продовжували започаткований у жовтні 

2015 р. соціально-мистецький проект: щотижня протягом року вони 

відвідували в обласному госпіталі бійців, які проходять реабілітацію після 

бойових дій на сході України та проводили з ними арт-терапію.  

ЧДТУ брав участь у різноманітних заходах з нагоди Дня міста Черкаси, 

за що нагороджений Подякою міського голови м. Черкаси (15.09.18 р.).  

Велику роботу в плані волонтерства та проведення різного роду 

соціально-орієнтованих заходів (круглі столи, семінари, тренінги, майстер-

класи, зустрічі з відомими громадськими діячами, волонтерами, 

працівниками соціальних служб) проводила у 2018 р. кафедра соціального 

забезпечення.  

Важливу роль у виховному та просвітницькому напрямку відграє 

бібліотека ЧДТУ: проведено чимало виставок до знакових історичних подій 

нашої держави.  Активно працював в ЧДТУ і первинний осередок 

Національної спілки краєзнавців України.  

У 2017-18 н. р. практично щотижня працювала Рада з організації 

виховної роботи в ЧДТУ. Всі заходи регулярно анонсувалися і 

висвітлювалися на сайті Університету.   

Нині Черкаський державний технологічний університет створює хороші 

умови не лише для навчання, а й виховання та всебічного розвитку 

особистості.  
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4. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Однією з головних умов успішної роботи Університету  є стабільне 

фінансово-економічне становище його колективу.  

В ЧДТУ забезпечується дотримання фінансової дисципліни згідно з 

чинним законодавством. Фінансовий план та річний фінансовий звіт 

Університету затверджуються Вченою радою. Інформація про фінансову 

діяльність є публічною й висвітлюється на офіційному веб-сайті ЧДТУ.  

Упродовж звітного періоду всі розрахункові документи вчасно 

подавалися до казначейства для здійснення розрахунків із державними 

фондами, установами, організаціями та постачальниками. 

Стан дотримання вимог бюджетного законодавства, фінансової 

дисципліни, дотримання вимог нормативно-правових актів та документів 

перебуває під постійним контролем ректора. 

Здійснюється постійний контроль за надходженням і використанням 

загального і спеціального фондів, оплату комунальних платежів. 
Таблиця 4.1 – Структура фінансових ресурсів ЧДТУ  

Всього Загальний фонд Спеціальний фонд 
119 183 739 грн. 84 836 300 грн. 34 347 439 грн. 

 

Згідно із кошторисом фінансування за рахунок загального фонду у 2018 

році склало 84 836,3 тис. грн. В повному обсязі передбачено фінансування 

видатків на заробітну плату та стипендіальне забезпечення студентів.  

Таблиця 4.2 – Структура видатків загального фонду  (станом на кінець 
листопада 2018 р.) 

№ 
з/п 

Статті видатків  тис. грн. 

1 Заробітна плата  48 487,2 
2 Нарахування на заробітну плату 10 636,9 
3 Придбання  предметів матеріалів  34 
4 Компенсація на харчування дітям сиротам 1 395 
5 Оплата комунальних платежів 3 627,2 
6 Стипендія 20 009,6 
7 Утримання дітей сиріт 645,9 
 Всього 84 836,3 
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Видатки спеціального фонду на 2018 рік згідно з кошторисом склали  

34 347 тис. грн. Найбільш питому вагу у видатках спеціального фонду мають 

витрати на заробітну плату, яка зросла у 2018 році у зв’язку зі збільшенням 

мінімальної заробітної плати з 3200 до 3726 грн. Відповідно,  з 1 січня 2018 р. 

відбулося  підвищення заробітної плати співробітникам університету на 17 

%. 
Таблиця 4.3 – Структура видатків спеціального фонду (станом на кінець 

листопада 2018 р.) 
№ 
з/п Статті видатків тис. грн. 

1 Заробітна плата 18 700 
2 Нарахування на заробітну плату 3 909,9 
3 Придбання  предметів матеріалів 1 500 
4 Придбання продуктів харчування 1 030,1 
5 Оплата послуг,  крім комунальних 2 167,4 
6 Видатки на відрядження 220 
7 Оплата комунальних платежів 5 170 
8 Видатки на оплату податків та платежів до 

бюджету 
150 

9 Придбання обладнання та предметів 
довготривалого використання 

800 

10 Капітальні ремонти 500 
 Всього 34 347,4 

 

 Завдяки виконанню доходної частини спеціального фонду на рахунки 

університету за 2018 рік надійшли кошти за навчання, проживання у 

гуртожитку,  господарської діяльності та орендної плати в сумі 29 647 тис. грн.  

Залишок коштів, що був на початок року (4 700 тис. грн.), було 

перерозподілено частково на заробітну плату та поліпшення матеріально-

технічної бази. Частину коштів спрямовано на придбання та оновлення 

комп’ютерної техніки.   

Оголошено тендер на придбання  комп’ютерної техніки на суму 620 тис. 

грн., лабораторного обладнання – 200 тис. грн. Частина коштів використана 

на проведення найнеобхідніших ремонтних робіт. 

Протягом звітного періоду Університету безоплатно 

передано: 
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– матеріалів на суму 124,8 тис. грн.; 

– обладнання, комп’ютерної техніки – 666,9 тис. грн.; 

надійшло: 

– благодійних внесків на суму 675,6 тис. грн.., у т.ч.:  грантових коштів 

263 219 грн., благодійної допомоги 412 350 грн.; 

–  відсоток від депозиту – 139 999 грн. 

Разом: 1 607,2 тис. грн. 

У повному обсязі Університет провів доплати за вчене звання та 

науковий ступінь як для штатних співробітників, так і для сумісників.  

Упродовж року провадилася політика економії та доцільності витрат, 

насамперед фінансувалися пріоритетні напрями діяльності. Бюджетні кошти 

використані повністю за цільовим призначенням. Університет у повному 

обсязі забезпечив виплату заробітної плати, відпускних, надбавок, доплат до 

заробітної плати усім співробітникам, а також грошової допомоги у розмірі 

посадового окладу на оздоровлення до щорічної відпустки усім науково-

педагогічним працівникам.  

Протягом року окрім посадових окладів  працівникам Університету 

було виплачено: 

– доплат до мінімальної заробітної плати –  понад 2 млн. 942 грн.; 

– матеріальна допомога на оздоровлення –  понад 2 млн. 126 грн.; 

– матеріальна допомога на поховання – 58 877 грн.; 

–  премій у розмірі  754,846 грн.; 

– матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань –  

понад 160 700 грн.; 

– щорічна відпустка –  майже 6 млн. 799 тис. грн. 

ЧДТУ не має заборгованостей із виплати заробітної плати, стипендії та 

комунальних платежів. 

4.1. Розвиток матеріально-технічної бази 

Сьогодні ЧДТУ має  потужну матеріально-технічну базу з  5 навчальних 

корпусів, спортивного комплексу, стадіону, 4 гуртожитків, їдальні, 2 баз 
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відпочинку, господарських будівель і споруд, велику кількість інженерних 

мереж, комунікації та технологічне обладнання, системи електро- й 

теплопостачання тощо. 

Головним завданням адміністративно-господарської служби є утримання 

матеріально-технічної бази в належному експлуатаційному стані, створення 

необхідних умов для роботи та відпочинку студентів і співробітників 

Університету. 

Попри недостатність фінансування Університет продовжив роботи, 

спрямовані на забезпечення його життєдіяльності та благоустрою. 

Робітниками відділу капітального та поточного ремонту ЧДТУ виконано 

загально-будівельні та ремонтні роботи у гуртожитках, навчальних корпусах 

університету загальною площею майже 150 кв. м.  Вартість підрядних робіт 

склала  662 570  грн. За рахунок «Обласної програми підтримки вищих 

навчальних закладів Черкаської області на 2015-2019 роки» виконані роботи 

на загальну суму близько 420 тис. грн.  

У період підготовки до нового навчального року господарськими 

службами, було проведено утеплення і косметичні ремонти навчальних 

аудиторій, відремонтовано парти, оброблено протигрибковим засобом 

частину приміщень й аудиторій, здійснено благоустрій господарських споруд 

та прилеглої території. 
Гуртожиток №1: 

 душові приміщення: встановлено металопластикові віконні блоки, 
відремонтовані укоси, облицювання приміщення  керамічною плиткою;  

 коридори та запасний вихід: частковий ремонт; 
 1 поверх: пофарбовані дверні блоки  та плінтуси; 

  
Гуртожиток №2: 

 проведено ремонтні роботи у місцях загального користування (кухні, туалети, 
душові) 16 блоків на загальній площі  2 943 кв. м; 

 ремонт квартири № 627 (кухня, коридор, санвузол, умивальник,  1 кімната), 
загальною площа відремонтованої поверхні –  127 кв. м; 

 ремонт квартири № 128, загальною площа відремонтованої поверхні – 152 
кв.м;  

 частковий ремонт в коридорі 5 поверху; 
 

Гуртожиток №3: 
 косметичний ремонт коридору 1 поверху –  332 кв. м,  
 ремонт кімнати ізолятора з коридором –   64,3 кв. м, 
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 косметичний ремонт спортивної кімнати 1 поверху – 167кв.м. 
 ремонт кабінету завідувача гуртожитком  –   70 кв. м;  
 ремонт та коридору 1 поверху біля службових приміщень – 49 кв. м; 
 влаштування благоустрою центрального входу; 

 
Гуртожиток №4 

 ремонтні роботи в  душових кімнатах;  
 фарбувальні роботи в кухнях 2,3,4 поверхів,  в коридорах  з 1 по 4 поверхи -

32,5кв.м.; 
 

Навчальний корпус №1: 
 косметичний ремонт  ауд. № 308 – 57кв.м,  
 коридор 3 поверху  – 38 кв. м; 
 ремонт вбиральні на 3-му поверсі  –  14,3кв.м; 
 ремонтні роботи  в ауд. № 014, лаб. №10а – 26,2 кв. м.; 
 косметичний ремонт радіорубки – 11,6 кв. м;  
 лакування паркетної підлоги в коридорах та вестибюлях з 2 по 9 поверхи – 

1584,36 кв. м; 
 лакування підлоги в 3-х аудиторіях № 605,607,609 – 102 кв. м; 
 ремонт фасадної частини центрального входу корпусу - 88 кв. м; 
 косметичний ремонт вітражів «Зимового саду» - 54 кв. м. 
 ремонт  входів у підвал, сходів; 
 капітальний ремонт частини холу 1 поверху з облаштуванням виставкової 

зали кафедри дизайну - 94 кв. м; 
 встановлення  освітлювальних опор (5 шт). 

 
Навчальний  корпус № 2: 

 ремонт  каб. № 423 – 108,7 кв. м; 
 кап. ремонт лаб. № 426,  №137а; 
 ремонт лаб. № 409 (заміна керамічної плитки) –19,8кв.м; 
 частковий ремонт коридору 4-го поверху;  
 лакування коридору 3-го поверху – 189 кв.м; 
 косметичний ремонт каб. № 218; 
 ремонт сходів ганку центрального входу, 
 фарбування парт в ауд. № 213,229,230,329; 
 частковий ремонт покрівлі – 70 кв. м; 
 асфальтування  50 кв. м підмостку (вартість робіт склала  9095,51 грн.); 

 
Навчальний  корпус №3: 

 фарбувальні роботи ззовні корпусу (лавки, урни)  – 24,4 кв. м;  
 фарбування підлоги в коридорі 1 і 2 поверху та сходової клітини - 202,55 кв. м; 
 цокольну частину фасаду – 76 кв. м; 
 косметичний ремонт тамбура  – 7,2 кв. м; 
 косметичний ремонт буфету (загальна площа - 49 кв. м); 
 косметичний ремонт ауд. № 101,107,110,115,208 –38,8кв.м; 
 ремонт підмостки –  156,5кв.м;  
 реконструкція  ганку;  

 
Навчальний  корпус №4: 

 влаштування відливів одноповерхової споруди – 16 м/п;  
 косметичний ремонт підвіконників першого поверху -6,3кв.м; 
 ремонтні роботи вбиральні 1 поверху; 
 ремонт дворового фасаду – 10 кв. м; 
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 фарбування парт в ауд.№ 201, 305 – 48,8кв.м; 
 ремонт каб. № 201а - 48,6 кв. м; 
 встановлення 5 металопластикових вікон на технічному поверсі;  
 ремонт переходу з 2 в 4 корпус - 214 кв. м; 

 
Навчальний  корпус №6: 

 ремонт східців ганку; 
  

Навчальний  корпус №7: 
 поточний ремонт спортивної зали загальна площа – 2361 кв. м;  
 частковий ремонт гранітних сходів ганку;  

 
Навчальний корпус №10: 

 утеплення зовнішньої стіни аудиторія та ремонт ауд. № 401;  
 ремонт  укосів в каб. № 307а, 402а;  
 ремонт запасного виходу (заміна дверей, ремонт укосів);  
 ремонт ганку –  20,75 кв.м; 
 капітальний ремонт покрівлі клубу-їдальні площею – 735 кв. м. (загальна 

вартість робіт – 614834,00 грн.);  
 заміна 5 вікон та 3 дверні блоки, облаштування пожежного виходу з 2-го 

поверху;    
 ауд.№104 пофарбували дверні блоки, 
 фарбування тамбуру центрального входу; 

  
б/в «Топольок» і «Рось»: 

 косметичний ремонт будинків, споруд і дитячих майданчиків – 520кв.м; 
 спорудження вбиральні та душової на базі «Рось»; 
 виконання опоряджувальних робіт; 

 
Їдальня ЧДТУ: 

 ремонт стелі та косметичний ремонт кімнати на 2-му поверсі з заміною системи 
опалення  – 78,5 м. кв. 
 

Влітку були  проведені роботи з облаштування території відпочинку біля 

Університету, зокрема встановлено металеву огорожу (193 м/п), яка до цього 

стояла на 8-му корпусі й знаходиться на балансі Університету. Вартість  

монтажних робіт склала  94 658 грн.  Відтак тепер тут можна комфортно і 

безпечно проводити час із дітьми, відпочивати, спілкуватися з друзями. 

Паркова зона оснащена бездротовим Інтернетом.  

Проведено капітальний ремонт покрівлі 7 корпусу, на стадії завершення 

– ремонт покрівлі їдальні (на загальну суму 400 тис. грн.). 

    Для забезпечення прав та інтересів осіб із особливими потребами в 

Університеті продовжується робота з проведення ремонтно-

реконструкційних робіт для комфортного проживання та навчання студентів 
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з інвалідністю (сьогодні в ЧДТУ здобувають освіту 50 осіб цієї категорії). На 

сьогодні складений кошторис та сформований перелік будматеріалів, 

необхідних для реконструкції кімнат  на першому поверхсі у гуртожитках № 

1 та № 2 для комфортного проживання людини з обмеженими 

можливостями.  

4.2. Організація роботи з охорони праці, цивільного захисту, 

пожежної безпеки 

З метою забезпечення охорони праці та пожежної безпеки під час 

проведення освітнього процесу, створення безпечних умов праці для 

співробітників та безпеки життєдіяльності здобувачів вищої освіти 

Університету за звітний період проведено:   

–  спеціальне навчання та перевірка знань навчально-допоміжного  

персоналу Університету, зайнятого на роботах з підвищеною небезпекою та 

на роботах, де є потреба у професійному доборі (20-22 грудня 2017 р.); 

–  навчання кураторів академічних груп щодо проведення інструктажів з 

безпеки життєдіяльності  серед студентів (21 грудня 2017р.); 

–  наказами по Університету призначено відповідальних осіб за охорону 

праці та пожежну безпеку, відповідальних за електробезпеку та видачу 

нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки; 

– затверджено перелік питань вступного, первинного та повторного 

інструктажів; затверджено та введено в дію «Інструкцію про безпеку 

життєдіяльності студентів під час зимових канікул»,  «Положення про 

порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці та 

пожежної безпеки» (рішення Вченої ради від18 грудня 2017 р.); 

– проведено перевірку виконання вимог припису № 011/71 від 

18.08.2017 р. управління Держпраці щодо дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових  актів з охорони праці та промислової безпеки. 

З 23 по 27 квітня 2018 р. в Університеті проведено Тиждень охорони 

праці (наказ від  13.04. 2018 р. № 134/01).   
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Відповідно до наказу від 13.04.2018 р. №133/01  згідно з  графіком 

обстеження   навчальних корпусів, гуртожитків та структурних підрозділів 

ЧДТУ щодо виконання вимог законодавства України з питань охорони праці 

та пожежної безпеки закінчується перевірка стану охорони праці цивільного 

захисту та пожежної безпеки. 

Протягом звітного періоду, з метою  належного проведення заходів, 

пов’язаних із запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації 

техногенного, природного та воєнного характеру, у відповідності до вимог 

законодавчих актів та рекомендацій ДСНС України, для працівників 

Університету були організовані та проведені заняття у сфері цивільного 

захисту,  проведена робота з оновлення довгострокових та щорічних 

документів з цивільного захисту.   

На етапі завершення робота з оновлення паспортів навчальних 

лабораторій, інструкцій з охорони праці. 

Керівництво Університету забезпечує проведення щорічних медичний 

огляд співробітників. У жовні 2018 р. проведено профогляд жінок та 

працівників, які працюють у шкідливих умовах. 

Систематично проводилися  засідання комісії з надзвичайних ситуацій, 

на яких розглядалися питання підготовки Університету до роботи у весняно-

літній та осінньо-зимовий періоди, стану конструкцій будівель та споруд, 

утримання приміщень, стан електрогосподарства, робота опалювальної 

системи, створення належних умов праці та проживання в гуртожитках, 

справність систем протипожежного захисту та оповіщення людей на випадок 

загрози та виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення працюючих 

спецодягом та обладнанням.  

В Університеті постійно проводяться заходи з дотримання вимог 

пожежної безпеки, зокрема: 

–  проведена перевірка роботи пожежних кран-комплектів у навчальних 

корпусах та гуртожитках  (березень 2018 р.);   
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–  оновлено особовий склад добровільної пожежної дружини, проведене  

страхування членів добровільної пожежної дружини; 

–  30.05.2018 року в 1-2 навчальному  корпусі Університету  проведено 

тактико-спеціальне навчання підрозділів Управління державної служби з 

надзвичайних ситуацій у Черкаський області; 

–  проведено перевірку та перезарядку вогнегасників та первинних 

засобів пожежогасіння навчальних корпусів та гуртожитків ЧДТУ;  

–  закуплені вогнегасники ( 70 шт. на загальну суму 34673 грн.),  пожежні 

рукава та стволи (15 шт. на загальну суму 10 тис. грн.); 

–  укладено договір про обслуговування автоматичної пожежної 

сигналізації та сповіщення гуртожитків № 1,3, договір на розробку проектної 

документації пожежної сигналізації  гуртожитку №2;   

–  проведена перевірка засобів індивідуального захисту органів дихання 

(100 шт.) у разі застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового 

знищення. 

Протягом року керівниками структурних підрозділів Університету 

проводяться  інструктажі з підлеглими працівниками щодо дотримання 

правил  протипожежної безпеки. 
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5. ДОТРИМАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, 

СТАТУТУ ЧДТУ 

Керівництво Університету дбає про дотримання Статуту, положень 

Колективного договору, трудових гарантій  працівників, чітко й оперативно 

реагує на зміни, що  мають місце у законодавчих актах. 

20 березня 2018 року конференцією трудового колективу був   

схвалений Колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом 

ЧДТУ на 2018-2020 роки. Укладанню цієї угоди передували колективні 

переговори, ініційовані ректором Університету.  

Адміністрація Університету  щорічно  звітує з питань виконання 

положень Колективного договору перед вищим колегіальним органом 

громадського самоврядування ЧДТУ. Звіт адміністрації про виконання 

положень Колективного договору за 2018 рік буде представлений трудовому 

колективу ЧДТУ у березні 2019 року.  
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6. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

В ЧДТУ проводиться постійна робота щодо дотримання вимог  

антикорупційного законодавства, виконання Антикорупційної програми 

Черкаського державного технологічного університету, затвердженої наказом 

від 12.06.2017 № 201/01.  

Наказом  ЧДТУ від 03.01.2018 №7/01 затверджено «Завдання і заходи з 

виконання Антикорупційної програми Черкаського державного 

технологічного університету у 2018 році». Документ оприлюднено  на 

офіційному сайті Університету. Моніторинг та  контроль за дотриманням 

вимог Антикорупційної програми здійснюються уповноваженою особою з 

питань запобігання та виявлення корупції, зокрема: 

– розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог 

Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з 

корупцією правопорушень; 

– здійснення планових та позапланових перевірок діяльності 

працівників ЧДТУ щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми; 

– проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, 

виробничих та фінансових документів, їх проектів. 

В ЧДТУ створена постійно діюча Комісією з оцінки корупційних 

ризиків (наказ № 269/01 від 31.07.2017 р.), яка періодично здійснює 

моніторинг діяльності посадових осіб та співробітників Університету щодо  

корупційних ризиків.  

 Письмовий звіт комісії за результатами роботи за 2018 р. буде 

оприлюднений  на офіційному сайті ЧДТУ. 

З метою формування належного рівня антикорупційної культури для 

новоприйнятих працівників, а також осіб, які діють від імені ЧДТУ, 

проводиться обов'язкове вступне ознайомлення із положеннями 

антикорупційного законодавства, Антикорупційної програми та пов'язаних з 

нею документів.  
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Розроблено примірні форми антикорупційних застережень з 

урахуванням сфер діяльності ЧДТУ. Працівники, які  приймаються на роботу 

до ЧДТУ, в обов’язковому порядку підписують форми антикорупційних 

застережень, які зберігаються в їх особових справах. 

За звітний період не виявлено фактів порушення принципів 

толерантності та поваги до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних 

переконань інших осіб; використання працівниками своїх повноважень в 

інтересах політичних партій та/або політиків. 

З метою впровадження належного порядку організації роботи із 

повідомленнями про корупцію затверджено ряд документів, зокрема: 

– Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень, 

порушення яких є правопорушенням, пов’язаним з корупцією; 

–  Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних 

з корупцією, за які законом встановлено кримінальну та, відповідно, 

адміністративну відповідальність, визначено підслідність кримінальних 

правопорушень, а також перелік посадових осіб, які мають право складати 

протоколи про адміністративні правопорушення. 

Здійснюються заходи щодо неухильного дотримання загальновизнаних 

етичних норм поведінки та вимог Положення про корпоративну культуру, 

заходи контролю за дотриманням працівниками Університету обмежень 

щодо  отримання подарунків. 

Вживаються заходи щодо врегулювання реального або потенційного 

конфлікту інтересів, зокрема видано накази про заходи врегулювання 

конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників 

ЧДТУ. 

У липні 2018 року проведено навчання з керівним складом ЧДТУ, під 

розпис ознайомлено з вимогами «Методичних рекомендацій щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», затверджених рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції  29.09.2017 №839. 
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Відповідно до вимог законодавства проводиться постійна робота із 

запобігання потенційного конфлікту інтересів у ситуації спільної роботи 

близьких осіб в структурних підрозділах ЧДТУ.   

Уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції 

здійснюється  постійна взаємодія із зазначених питань з Міністерством 

освіти і науки України та Національним агентством з питань запобігання 

корупції.   

Керівництвом Університету  провадиться політика щодо 

максимального  забезпечення об’єктивності, прозорості й демократичності 

усіх процесів діяльності ЧДТУ. Усі питання, що стосуються діяльності 

Університету, приймаються і затверджуються колегіально, за обов’язковою 

участю студентського самоврядування. Вся діяльність Університету, у т. ч.  

інформація про стан та результати роботи із запобігання корупції,  

висвітлюється на офіційному веб-сайті ЧДТУ. 

 В результаті цих заходів за звітний період корупційних правопорушень 

працівниками Університету не виявлено. 
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