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Черкаський державний технологічний університет (далі – Університет)  
провадить  свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, 
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), 
а також відомостей про право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти, розміщених на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України. 

Основними напрямами діяльності Університету є:  
– підготовка фахівців з вищою освітою різних ступенів за обраними 

ними спеціальностями згідно з державними замовленнями та договірними 
зобов’язаннями; 

– перепідготовка, підвищення кваліфікації фахівців за ліцензованими 
спеціальностями та освітньо-професійними,  освітньо-науковими, науковими 
програмами згідно з державними замовленнями та договірними 
зобов’язаннями, курсова підготовка; 

– підготовка громадян України, іноземних громадян та осіб без 
громадянства до вступу у заклади вищої освіти; 

– підготовка і перепідготовка іноземних громадян; 
– міжнародна діяльність; 
– науково-дослідна робота; 
– профорієнтаційна, виховна, культурно-освітня, просвітницька, 

методична, видавнича, поліграфічна, спортивна та оздоровча діяльність; 
– фінансово-господарська діяльність. 

 

1. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Основними напрямками освітньої діяльності 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;   
–  формування контингенту студентів; 
–  розробка сучасного навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення освітнього процесу; 
–  впровадження освітніх інновацій, новітніх інформаційних технологій; 
–  підвищення рівня практичної підготовки;   
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–  формування висококваліфікованого професорсько-викладацького 
складу; 

–  розвиток комплексної системи забезпечення якості освіти. 
Станом на 01.12.2019 р. Університет  має ліцензії на підготовку 

фахівців за  41 спеціальностями освітнього рівня бакалавра, 34 
спеціальностями  магістерського рівня та 11 спеціальностями ступеня 
доктора філософії. 

 
1.1. Контингент студентів, вступна кампанія 2019 року 

Формування контингенту студентів здійснювалося через регулярний 
моніторинг ринку праці, вивчення попиту на освітні послуги Черкаського та 
сусідніх регіонів, проведення різноманітних профорієнтаційних заходів. 

Протягом звітного періоду співробітники Університету проводили  
різноманітні  профорієнтаційні заходи: дні відкритих дверей, дебатні турніри, 
долучалися до  участі в міських і обласних громадських, культурних, 
мистецьких заходах, проводили курси, тренінги, майстеркласи та воркшопи 
для школярів, виїжджали на зустрічі зі школярами та студентами  технікумів, 
коледжів. 

У 2019 році, поряд з традиційними видами профорієнтації, в 
Університеті запроваджено новий формат залучення абітурієнтів –  
проведення днів ЧДТУ у школах Об’єднаних територіальних громад.  

За 2019 рік було проведено 18 виїзних «Наукових пікніків ЧДТУ» та 
укладено договори про співпрацю із 21 закладами загальної середньої освіти 
Черкащини, а також  Медведівською, Шполянською, Хлистунівською, 
Білозірською  Об’єднаними територіальними громадами. 

На фоні гострої  конкуренції Університет  провів вступну кампанію 
2019 року, що дало можливість сформувати контингент студентів:  

 
Таблиця 1.1 – Контингент студентів ЧДТУ (на 01.10.2019 р.), 
освітній ступінь бакалавра 
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2389 1077 1312 2003 1001 1002 386 76 310 
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Таблиця 1.2 – Контингент студентів ЧДТУ (на 01.12.2019 р.),   
освітній ступінь магістра 
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форма навчання 
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1395 786 609 1074 677 397 321 109 212 
 
У 2019 році до ЧДТУ було зараховано: 
– на бакалаврський рівень вищої освіти  711 громадян України,  51 

іноземних громадян; 
–  на магістерський рівень вищої освіти 641, громадян України, 9 

іноземних громадян. 
 

Таблиця 1.3  – Результати прийому на бакалаврські програми (громадяни України) 

Всього 
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711 358 353 652 399 313 59 19 40 

 
Таблиця 1.4  – Результати прийому на магістерські  програми (громадяни України 

станом н а 01.12.2019 р.) 

Всього 
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641 348 293 511 298 213 130 50 80 
 
Всього зараховано на навчання за державним замовленням 706 осіб, за 

рахунок коштів фізичних  (юридичних) осіб – 705 здобувачі вищої освіти. 
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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 2019 році: 

 
Таблиця 1.5 – Виконання державного замовлення у 2019  році  

Освітній ступінь (ОКР) Денна  
форма навчання 

Заочна  
форма навчання 

Всього  

Бакалавр 339 19 358 
Магістр  298 50 348 
РАЗОМ 637 69 706 

 
1.3. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті 

ґрунтується на принципах: 
– відповідності європейським та національним стандартам якості 

вищої освіти; 
– автономності Університету, відповідального за забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти; 
– системності в управлінні якістю освітнього процесу; 
– комплексності в управлінні процесом контролю якості освітньої 

діяльності та вищої освіти; 
– систематичності у здійсненні моніторингових процедур з якості; 
– неперервності підвищення якості. 
 Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в 

Університеті передбачає здійснення таких процедур і заходів: 
– удосконалення планування освітньої діяльності через затвердження, 

моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм; 
– щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів таких 
оцінювань на офіційному сайті Університету, на інформаційних стендах та в 
будь-який інший спосіб; 

– посилення кадрового потенціалу Університету шляхом забезпечення 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;  

– оптимізації процедури конкурсного відбору на заміщення посад 
науково-педагогічних працівників; 

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу; 

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом; 
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– забезпечення публічності та прозорості інформації про освітні 
програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; 

– виконання інших процедур і заходів, спрямованих на внутрішнє 
забезпечення якості вищої освіти в Університеті. 

У звітному році в Університеті традиційно здійснювався моніторинг 
успішності студентів, який проводився у вигляді поточних, міжсесійних 
(ректорський, рейтинговий) контролів та підсумкових контролів 
(екзаменаційні сесії та державна атестація). 

 
Таблиця 1.6 – Результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н. р. 

(денна ф.н.) 

Факультет 

Д
оп

ущ
ен

о 
(о
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Склали (осіб) 

М
аю

ть
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Лише на 
«відмінно» 

Лише на 
«добре» і 

«відмінно» 

На 
зміша-

ні 
оцінки 

Лише на 
задовіль-

но 

Електронних технологій 
і робототехніки 

353 47 53 110 109 19 

Гуманітарних технологій 219 30 91 60 26 2 
Економіки та управління 547 124 144 136 24 74 
Комп’ютеризованих 
технологій 
машинобудування і 
дизайну 

505 52 137 193 71 52 

Будівельний  305 53 79 75 41 57 
Харчових технологій та 
сфери обслуговування 

292 39 96 100 42 3 

Інформаційних 
технологій і систем 

438 67 61 216 57 37 

Всього по Університету 2659 412 681 890 370 244 

 
Таблиця 1.7 – Результати весняної заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н. р. 

(денна ф.н.) 
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На 
зміша-

ні 
оцінки 

Лише на 
«задові-
льно» 

Електронних 
технологій і 
робототехніки 

346 28 59 129 64 3 

Гуманітарних 217 26 87 66 28 5 
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технологій 
Економіки та 
управління 

401 84 125 135 15 22 

Комп’ютеризованих 
технологій 
машинобудування і 
дизайну 

499 42 146 181 107 23 

Будівельний  299 40 70 90 67 32 
Харчових технологій та 
сфери обслуговування 

279 37 80 91 46 21 

Інформаційних 
технологій і систем 

439 71 75 154 109 30 

Всього по Університету 2480 328 642 846 466 136 

 
Результати останнього ректорського контролю показали якість 

успішності  на рівні 64,6 %. 
У  2019 навчальному році було підготовлено й  випущено 1653 

молодих фахівців: 921 бакалаврів, 732 магістрів,  252  випускники отримали 
дипломи з відзнакою. 

 
Таблиця 1.8 – Випуск  2019 року 

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

Перший (бакалаврський) 729 192 921 70 
Другий (магістерський) 549 183 732 182 
 Всього: 1278 375 1653 252 

 
 Аналіз звітів голів екзаменаційних комісій свідчить про  достатній та 
високий рівень підготовки випускників. Теми випускних робіт є 
актуальними, спрямованими на вирішення конкретних завдань підприємств, 
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. 

Компонентою системи  внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
Університету є підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
(далі – НПП). Підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів 
здійснюється відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних Черкаського державного технологічного 
університету», за програмами, які розробляються випусковими кафедрами, 
що проводять підготовку здобувачів вищої освіти. 
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За минулий навчальний рік  підвищення кваліфікації пройшли 49 НПП 
Університету. 

За звітний період рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і 
науки України було присвоєно: 

–  науковий ступінь доктора наук 7 НПП (Фауре Е.В., Бондаренко М.О., 
Ситник О.О., Яковець І.О., Пріхно І.М., Гавриленко В.О., Павловська А.С., 
Махиня Н.В.); 

– вчене звання професора – 1 НПП (Чепурда Г.М.); 
–   науковий ступінь кандидата наук 12 НПП (Тарасенко Я.В.,   

Стабецька Т.А., Капітан Р.Б., Луговський О.Ф., Будяк В.В., Руденко О.А., 
Сисоєнко С.В., Куницький М.П., Мисник Б.В., Потапенко Т.П., Зубко І.А., 
Бітюк І.М.); 

–  вчене звання доцента – 12  НПП  (Тичков В.В., Ткаченко В.Ф.,     
Семко І.Б., Очеретнюк Є.В., Портянко Т.М., Мартінович В.Г., Якушева О.В., 
Шестель О.Г., Чичужко М.В., Корнілова Н.В., Герасименко І.В.,   
Мартиненко С.С.). 

Аналіз кадрового забезпечення засвідчує, що  освітній процес в 
Університеті забезпечують 355 науково-педагогічних працівників, з них: 

– 57 докторів наук, 38 професорів; 
–  218 кандидатів наук,  178 доцентів. 
Частка викладачів із науковими ступенями складає 77%, вченими 

званнями 61 %. 
1.4. Ліцензування, акредитація 
У 2019 р. отримано ліцензії з провадження освітньої діяльності за 3-ма 

новими спеціальностями: 112 Статистика, 132 Матеріалознавство, 203 
Садівництво та виноградарство. 

За звітний період на розгляд Ліцензійної комісії МОН України та 
Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості 
освіти» було подано 10 акредитаційних справ первинної акредитації 
освітньо-професійних програм та акредитовано 8 спеціальностей (9 освітніх 
програм) освітнього ступеня «магістр»: 

 
 Спеціальність  Назва освітньої програми  
022 Дизайн Дизайн (за видами); 
033 Філософія Політична філософія; 
051 Економіка Міжнародна економіка; 

Економічна кібернетика; 
075 Маркетинг Маркетинг; 
153Мікро-та нанотехніка Медичні прилади, системи та метрологічне 

забезпечення; 
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181 Харчові технології  Технології продуктів бродіння і виноробства; 
242 Туризм Туризм; 
275 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) 

Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті); 

 
а також освітньо-професійну програму Геодезія та землеустрій зі 

спеціальності 193 Геодезія та землеустрій освітнього ступеня «бакалавр».  
Процедуру повторної акредитації пройшли 2 напрями підготовки 

освітнього ступеня «бакалавр»: 6.020207 Дизайн, 6.140103 Туризм. 
1.5. Методичне забезпечення освітнього процесу 
Протягом минулого року продовжувалася робота з удосконалення 

внутрішньої університетської системи забезпечення якості освіти.  
З урахуванням законодавчих змін були розроблені та запроваджені, а 

також внесені зміни до внутрішніх нормативних документів, такі як 
«Положення про екзаменаційну комісію», «Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Черкаському державному 
технологічному університеті», «Положення про впровадження елементів 
дуальної форми навчання у Черкаському державному технологічному 
університеті», «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних  і 
науково-педагогічних працівників Черкаського державного технологічного 
університету», «Положення про перевірку академічних  і наукових робіт на 
плагіат». 

Постійно проводиться робота щодо забезпечення навчальних дисциплін 
навчально-методичними матеріалами.  

1.6. Практична підготовка 
Однією із головних передумов успішного працевлаштування 

випускників є наявність практичного досвіду роботи в реальних умовах.  
Випускові кафедри Університету  успішно налагоджують партнерські 

зв'язки з роботодавцями з метою запровадження ефективних форм 
підготовки фахівців, максимально наближених до умов та потреб 
виробництва. Сторони  визначають впровадження сучасних форм і методів 
підготовки фахівців, обмінюються досвідом і знаннями у відповідній сфері, 
визначають шляхи застосування знань на практиці. 

За звітний період укладені договори про партнерство з  
підприємствами та організаціями Черкащини у різних галузях: лісове 
господарство, транспортні технології, автомобільний транспорт, 
електроенергетика та енерготехнології, архівна справа, матеріалознавство, 
електроніка та інші. 
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2. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.  
МІЖНАРОДНЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 
Основними напрямками наукової діяльності Університету є: 
– розвиток інноваційного наукового простору (реалізація наукових 

досліджень та започаткування нових напрямів наукових фундаментальних і 
прикладних досліджень, розвиток наукових шкіл тощо); 

– інтернаціоналізація наукових досліджень, інтеграція у світовий 
науковий простір (проведення наукових зустрічей (семінарів, конференцій, 
конгресів тощо) міжнародного рівня, участь науковців Університету в 
міжнародних дослідницьких мережах; 

– виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт; 
– розвиток студентської науки, сприяння участі студентів Університету 

в міжнародних і всеукраїнських олімпіадах, наукових змаганнях і конкурсах; 
– одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних 

результатів; 
– застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 

підготовки фахівців з вищою освітою; 
– формування сучасного наукового кадрового потенціалу; 
– забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників Університету і 
здобувачів вищої освіти та інше. 

Науково-дослідні роботи в університеті ведуться за пріоритетними 
тематичними напрямами розвитку науки і техніки: 

– 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; 

– інформаційні та комунікаційні технології; 
– науки про життя; 
– нові речовини і матеріали. 

Науково-педагогічними працівниками Університету в 2019 році 
виконувалися 2 держбюджетних теми за пріоритетними напрямами розвитку 
науки і техніки з обсягом фінансування 531 тис. грн.: «Концептуальні засади 
глобального партнерства для місцевого сталого розвитку» (керівник науково-
дослідної роботи (НДР) – Петкова Л.О.), «Розробка мобільного 
високоефективного ультразвукового хірургічного інструменту для військової 
та цивільної медицини» (керівник НДР – Заїка В.М.). 
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Поза рамками держбюджетних і госпдоговірних тем науковцями 
Університету виконується 13 науково-дослідних робіт, що пройшли 
державну реєстрацію. 

У 2019 році науковцями Університету: 
– подано 5 заявок на видачу охоронних документів: 
– отримано 3 охоронних документи (в Україні); 
– опубліковано 27 наукових праць у виданнях, що входять до 

міжнародної наукометричної бази Scopus; 
– опубліковано 17 праць у виданнях, що входять до міжнародної 

наукометричної бази Web of Science Core Collection. 
Успішною є участь НПП у наукових конференціях, семінарах. 
За минулий рік підняли свій міжнародний рейтинг фахові видання 

Університету, зокрема, технічний та економічний збірники.  
Зареєстровано два наукових видання – журнали «Мова: кодифікація, 

компетенція, комунікація» та "Інновації та технології в сфері послуг і 
харчування". 

На базі Університету було проведено 13 наукових конференцій, з яких 
9 – міжнародного рівня. 

Науково-дослідна робота студентів завжди є предметом особливої 
уваги. За минулий рік за участю студентів – опубліковано 396 робіт, з яких 
32 роботи опубліковано студентами самостійно. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про 
проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» в Університеті щорічно 
проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади. Загальна кількість 
учасників І етапу олімпіади щороку становить близько 1300 студентів. 

На другий тур Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018-2019 
навчальному році Університет направив 40 студентів, які взяли участь у 
олімпіадах з 20 навчальних дисциплін і спеціальностей. Два студенти 
Університету (один – за двома дисциплінами) посіли призові місця:  

РОБОТОТЕХНІКА 
ІІ місце – Пащенко Євгеній Володимирович; 
КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 
ІІІ місце – Пащенко Євгеній Володимирович; 
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 
ІІІ місце – Свиридюк Валерія Дмитрівна. 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та на 

підставі рішень галузевих конкурсних комісій з проведення другого туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 
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технічних та гуманітарних наук 2018/2019 навчального року 7 студентів 
Університету зайняли призові місця: 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ 
Диплом ІІ ступеня – Тіторенко Вадим Сергійович, Мельниченко 

Дмитро Андрійович (керівник – д.т.н., доц. Прокопенко Т.О.); 
ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГРAФІКА ТА ТЕХНІЧНА 

ЕСТЕТИКА 
Диплом ІІ ступеня – Московенко Інна Миколаївна (керівник – д.т.н., 

проф. Романенко Н.Г.); 
Диплом ІІ ступеня – Швець Світлана Василівна (керівник – д.т.н., доц. 

Яковець І.О.); 
ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 
Диплом ІІ ступеня – Чудов Володимир Володимирович (керівник – 

к.т.н., доц. Батраченко О.В.); 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З ЄВРОПЕЙСЬКИМ 

СОЮЗОМ 
Диплом ІІІ ступеня – Байрак Наталія Олександрівна (керівник – к.е.н., 

доц. Паламарчук Д.М.); 
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
Диплом ІІІ ступеня – Даценко Аліна Олександрівна (керівник – к.е.н., 

доц. Паламарчук Н.О.). 
Університет готує здобувачів за освітньо-науковим рівнем доктора 

філософії та науковим рівнем доктора наук. Зокрема в 2019 році на навчання 
прийнято 32 особи в аспірантуру та 5 осіб у докторантуру. 

Загальна кількість осіб, що проходить навчання в аспірантурі та 
докторантурі, – 140, зокрема: докторантів – 7, аспірантів 133. 

Діє 3 спеціалізовані вчені ради. У 2019 році спеціалізована вчена рада 
Д 73.052.04 із захисту дисертацій за спеціальностями «Комп’ютерні системи 
та мережі» та «Інформаційні технології» розширила свої повноваження та 
набула статусу докторської (голова ради – Рудницький В.М.). 

Активною є міжнародна співпраця в Університеті. 
У 2018-19 н.р. 16 науково-педагогічних працівників їздили у 

закордонні відрядження (Німеччина, Польща, Китай, Шрі-Ланка, Молдова, 
Болгарія, Швейцарія, Чеська Республіка, Великобританія), з них 14 
працівників – з метою стажування та 1 працівник – з метою викладання. 

Ведеться співробітництво з закордонними партнерами в рамках: 
- проектів Британської Ради в Україні; 
- Програми Розвитку ООН в Україні; 
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- програми ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на 
громаду». 

На базі Університету функціонує Інформаційний центр ЄС в 
Черкаській області. 

Після завершився проекту Erasmus+ «Harmonising water related graduate 
education» (Гармонізація дипломної освіти, пов’язаної з водними ресурсами), 
у поточному році в Університеті  реалізовується  міжнародний проект 
«Водна гармонія - ІІ» (Water Harmony Eurasia II project) (координатор від 
Університету – д.т.н.,  проф. Столяренко Г.С.). 

Проводилася робота щодо участі студентів і викладачів Університету в 
програмі міжнародної академічної мобільності, навчання та стажування, 
проходження практики за кордоном.  

Кількість студентів-учасників програм подвійного диплому в 2019 р. 
становить 17 осіб.  

Загалом, основними закордонними партнерами Університету, де 
студенти реалізовували можливості програм академічної мобільності, є: 
Іспанія – GBSB Global (Business school); Болгарія – компанія «Star Foke Team 
company LTD», Туреччина – компанія «IBA EVENT»; Польща – Університет 
суспільних наук (UNS), Higher School of Social and Economic in Przeworsk, 
Люблінський науково-технічній парк та університет М. Кюрі-Склодовської, 
Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, Вища школа лінгвістична», 
м. Ченстохов; Норвегія – Норвезький університет природничих наук; Китай – 
Технологічний університет м. Циндао, Німеччина – Технічний університет 
Берліна (TU Berlin, DE), Університет прикладних наук м. Хёнкер, ТОВ 
«Профітім». 

У 2019 році ЧДТУ спільно з Технічним університетом Берліна, 
Німеччина, реалізовано проект в рамках програми «MEET UP! Німецько-
українські зустрічі молоді». Шість працівників Університету в серпні 2019 р. 
відвідали Технічний університет Берліна, де взяли участь у заходах 
відповідно до програми проекту. 

Заключено 9 договорів із зарубіжними партнерами. 
Приділяється значна увага питанням академічної доброчесності. 

Зокрема, в Університеті діє Комісія з питань академічної доброчесності. 
Розроблене та затверджене Положення «Про перевірку академічних і 
наукових робіт на плагіат». Укладено договори про використання 
антиплагіатного програмного забезпечення з ТОВ «Плагіат» і ТОВ 
«Антиплагіат», впроваджено використання сервісу перевірки на плагіат 
«Unicheck». 
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  Сьогодні в ЧДТУ здобувають вищу освіту  146 іноземних громадян,  на 
підготовчому відділенні навчаються 11 осіб. 
 

3. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ  
ТА СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Патріотично-гуманітарна робота в Університеті направлена на: 
–  впровадження концепції індивідуалізації культурного та фізичного 

розвитку студентської молоді; 
–  формування у студентської молоді національної світоглядної позиції, 

почуття патріотизму та гордості за українську державу; 
– підтримку позитивного іміджу Університету на всеукраїнському рівні і 

в територіальних громадах Черкаської області через реалізацію суспільно 
значущих іміджево-культурологічних проектів національно-патріотичного 
спрямування; 

–  організацію системних заходів, спрямованих на популяризацію 
української мови та культури в Університеті; 

–  розвиток традицій Університету, спрямованих на громадянську та 
європейську самоідентифікацію, патріотизм, доброчинність і волонтерство 
(залучення студентів і співробітників до патріотичних проектів; організація 
заходів патріотичного спрямування в Університеті; участь у міжнародних, 
всеукраїнських і регіональних проектах); 

–  формування творчої активності та самодіяльності студентської молоді 
через підтримку культурно-масової роботи, художньої самодіяльності, клубів 
за інтересами, інформаційно-освітньої роботи, сприяння участі студентів у 
культурологічних програмах; 

–  розвиток високих естетичних уподобань та ідеалів студентства, 
формування у студентства демократичного, толерантного, екологічного, 
правового, інтелектуального, морально-духовного мислення, розвиток 
фізичної культури та спорту. 

За звітний період в цілому по Університету проведено понад 200 заходів, 
які можна поділити  на три групи: 

1. Заходи, які стали частиною корпоративної культури Університету: 
День університету, дні факультетів, Шостий Фестиваль студентських 
талантів «Дебют першокурсника», П’ятий Фестиваль «Європа-фест», Третій 
університетський патріотичний захід «Плекаймо мир», приурочений до 
Міжнародного дня миру, спортивне свято «Спорт. Молодість. Краса – 2019»,  
День студента, Кубок ректора ЧДТУ з КВН, Третє спортивно-патріотичне 
свято «Славних воїнів гідні нащадки», День студентського спорту в ЧДТУ, 
День закоханих, День вишиванки (цього року був проведений 
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«Вишиванковий велопробіг»), шоу-конкурс «Містер і Міс ЧДТУ», урочисте 
відкриття Головної новорічної ялинки ЧДТУ на День Святого Миколая, 
Весняна то осіння толоки;  а також робота Клубу цікавих зустрічей. 

2. Заходи державного обов’язкового проведення в освітніх 
закладах: День захисника України, День гідності та свободи України, 
Диктант національної єдності, День визволення території України від 
нацистських загарбників, День української писемності та мови, День пам’яті 
жертв голодоморів та політичних репресій,  День збройних сил України, 
День Небесної сотні, 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, 30-річчя 
виведення військ з Афганістану, День Конституції України, захід до 100-
річчя Державного архіву Черкаської області та інші заходи, які проводились 
відповідно до листів Міністерства освіти і науки України. 

3. Заходи іміджевого характеру, які, окрім того, що  перетворюють 
Університет на осередок регіонального культурно-просвітницького 
простору, привертають увагу до ознайомлення із освітньою складовою 
Університету учнів шкіл регіону та їх вчителів.  

На базі Університету 17 квітня 2019 р. проведено Третій черкаський 
обласний Фестиваль-конкурс  юнацької творчості «Крила – 2019» за участі 
130 учасників конкурсу з 15 районів Черкащини. 

Активно пройшов День сталої енергії в ЧДТУ, в рамках якого 11 червня 
2019 р. вже друге в Університеті  кафедрою хімічних технологій та 
водоочищення був проведений  науковий пікнік «Кліматичний челлендж». 

Викладачі кафедри дизайну  провела чимало мистецьких заходів на рівні 
міста та області. Активно працювала у плані проведення чисельних 
соціально-значимих іміджевих заходів-тренінгів, семінарів, круглих столів 
кафедра соціального забезпечення. Активно популяризувала Університет 
участю у різних обласних і міських заходах  кафедра туризму та готельно-
ресторанної справи.  

У квітні в Університеті провели Обласний фестиваль робототехніки 
«Робофест ЧДТУ – 2019», до якого  долучилося близько 100 учасників, які 
представляли 22 заклади освіти. 

Студенти ЧДТУ результативно в минулому навчальному році виступали 
на обласних та всеукраїнських фестивалях-конкурсах студентської художньої 
творчості. Фіналісткою Обласного відбору Всеукраїнського фестивалю 
сучасної пісні та популярної музики «Червона рута – 2019» стала студентка 
факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування і дизайну Анна 
Зінченко (Nebesna). На XVII Всеукраїнському фестивалі студентської 
художньої творчості «Весняна Хвиля – 2019»  студентка факультету 
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електронних технологій і робототехніки Олена Зубрицька у номінації 
«Художнє слово»  отримала диплом Лауреата ІІ ступеня. 

На високому рівні пройшли тижні: охорони праці (квітень 2019 р.), 
безпеки дорожнього руху (травень 2019 р.); української мови (листопад 
2019 р.); права (грудень 2019 р.) історії, музеєзнавства та експертизи 
культурно-історичних цінностей (лютий 2019 р.); сучасної філософії 
(березень 2019 р.), англійської мови (квітень 2019 р.),  романо-германської 
філології та перекладу (квітень 2019 р.). 

В Університеті активно функціонує студентське самоврядування. 
Вчетверте поспіль (з 2015 р.) головою Студентської ради при Черкаській 
облдержадміністрації обрано студента ЧДТУ: 28 травня  цього року цю 
відповідальну посаду обійняв студент факультету харчових  технологій та 
сфери обслуговування Віктор Гузенко.  

Проводилась в Університеті і волонтерська робота, направлена на 
підтримку українських бійців, які беруть участь у Операції Об’єднаних сил 
на Сході України. Викладачі кафедри дизайну продовжували започаткований 
в обласному госпіталі у жовтні 2015 р. соціально-мистецький проект, 
направлений на реабілітацію воїнів  після бойових дій на сході України. 

На належному рівні проводиться в Університеті спортивно-масова 
робота, працюють спортивні секції за вподобаннями студентів і 
співробітників. Протягом 2019 року  викладачі кафедри фізичного виховання 
та здоров’я людини проводили підготовку змагань  та забезпечили участь 
студентів-спортсменів у 48 спортивно-масових заходах Університету, міста, 
області, України.  

За результатами поточної ХVІІ Універсіади Черкаської області серед 
вищих закладів освіти: університети, інститути, академії  у 
загальнокомандному заліку Університет займає ІІ місце у підгрупі з 
непрофільними ЗВО. Найкращі  результати на цих змаганнях показали 
чоловіча збірна команда Університету з баскетболу (ІІ місце, срібний 
призерам Студентської баскетбольної ліги) та збірна з шахів (ІІ місце).   

Протягом звітного періоду  ІV місця здобули студенти, які брали участь 
в обласній універсіаді з футболу, футзалу (чоловіки, жінки), 
легкоатлетичного кросу та VІ місце – у змаганнях з волейболу серед жінок. 

Чоловіча збірна Університету постійно бере участь у відкритому 
чемпіонаті м. Черкаси з баскетболу.  

На рівні Університету проводяться спортивно-масові заходи: до Дня 
студентського спорту, Дня знань, Дня Українського козацтва, Дня працівника 
фізичної культури, першості Університету з різних видів спорту, змагання з 
рухливих ігор та естафет серед збірних команд Університету тощо, 
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проводяться товариські зустрічі з учнями шкіл та студентами коледжів, 
технікумів. 

Студенти Університету брали участь у Всеукраїнському «Студентському 
забігу» серед студентської молоді  (31.05.2019 р. ) та  у легкоатлетичному 
забігу  з нагоди «Олімпійського дня бігу» (08.06.2019 р.), у відкритому кубку 
ректора з футзалу серед навчальних закладів  м. Черкаси (11-21.03.2019 р.).  

Успішні були виступи наших окремих студентів-спортсменів на 
міжнародному та Всеукраїнському рівнях, зокрема: 

Сікало Єлизавета, багаторазова призерка чемпіонатів та кубків України 
зі стрільби з лука, чемпіонка  першого етапу   Кубку Європи серед молоді у 
командному заліку у складі юніорської збірної України  (Словенія);  срібна 
призерка  Чемпіонату Європи у приміщенні серед юніорів у командних 
змаганнях (місто Самсун);  бронзова призерка  міжнародного турніру 
«Кахраман Багатір», що проходив турецькому місті  Анталія; срібна призерка 
міжнародних змагань  зі стрільби з лука «Золота осінь»; учасниця 
Чемпіонату світу зі стрільби з лука серед юніорів:  

Шиятий Ростислав,  багаторазовий призер  у  змаганнях з легкої 
атлетики всеукраїнського рівня;  

Нагорний Дмитро, чемпіон Студентської баскетбольної ліги України  – 
2019; 

Занідза Максим, член футбольної команди ІІ ліги «Кристал»;  
Крупська Любов, чемпіонка та призерка  Кубку Європи – 2018  з 

хортингу; 
Фрізен Владислав (ФЕТР) ,посів ІІІ місце на  Чемпіонаті  України серед 

дорослих з кікбоксингу WAKO.  
У липні керівник секції з футболу при Відділі студентського розвитку та 

культурних програм, паралімпійський чемпіон, майстер спорту України 
міжнародного класу з футболу Богдан Кулинич став віце-чемпіоном світу з 
футболу, який проходив у Іспанії. 

 
4. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Університет  провадить свою фінансово-господарську діяльність 
відповідно до чинного законодавства, Статуту. 

Фінансування Університету здійснюється за рахунок загального і 
спеціального фондів, з дотриманням принципів цільового та ефективного 
використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень. 

Стан дотримання вимог бюджетного законодавства, фінансової 
дисципліни, нормативно-правових актів та документів перебуває під 
постійним контролем ректора. 
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Упродовж звітного періоду всі розрахункові документи вчасно 
подавалися до казначейства для здійснення розрахунків із державними 
фондами, установами, організаціями та постачальниками. 

 Здійснюється постійний контроль за надходженням і використанням 
загального і спеціального фондів, оплату комунальних платежів. 

Згідно із кошторисом фінансування за рахунок загального фонду у 2019 
році склало 79 255,5 тис. грн. В повному обсязі передбачено фінансування 
видатків на заробітну плату та стипендіальне забезпечення студентів.  

Таблиця 1.9 – Структура видатків загального фонду  (станом на кінець листопада  
2019 р.) 

№ 
з/п 

Статті видатків  тис. грн. 

1 Заробітна плата  54 621,0 
2 Нарахування на заробітну плату 12 017,4 
3 Придбання  предметів, матеріалів  82,8 
4 Компенсація на харчування дітям сиротам 1 269,2 
5 Оплата комунальних платежів 5 488,4 
6 Стипендія 5 040,4 
7 Утримання дітей сиріт 735,7 
 Всього 79 255,5 

 
Видатки спеціального фонду на 2019 рік згідно з кошторисом склали 

37 065,5 тис. грн. Найбільш питому вагу у видатках спеціального фонду 
становлять витрати на заробітну плату. 

 
Таблиця 1.10. – Структура видатків спеціального фонду (станом на кінець 

листопада 2019 р.) 
№ 
з/п Статті видатків тис. грн. 

1 Заробітна плата 21 500,0 
2 Нарахування на заробітну плату 4 560,0 
3 Придбання  предметів, матеріалів 1 430,0 
4 Придбання продуктів харчування для 

їдальні 
1 100,0 

5 Оплата послуг,  крім комунальних 2 327,5 
6 Видатки на відрядження 235,0 
7 Оплата комунальних платежів 5 233,0 
8 Видатки на оплату податків та платежів до 

бюджету 
100,0 

9 Придбання обладнання та предметів 
довготривалого використання 

380 

10 Капітальні ремонти 200,0 



19 

 Всього 37 065,5 
 
На рахунки Університету за 2019 рік надійшли кошти за навчання, 

проживання у гуртожитку,  господарської діяльності та орендної плати в сумі 
32 730,1 тис. грн.  

Залишок коштів, що був на початок року (4 335,5 тис. грн.), було 
перерозподілено частково на заробітну плату та поліпшення матеріально-
технічної бази, зокрема: 

 частину коштів спрямовано на придбання мультимедійного та 
лабораторного обладнання  на суму 168 тис. грн., придбано комп’ютерну 
техніку на суму 200 тис. грн.;  

частина коштів використана на проведення ремонтних робіт, зокрема: 
–  поточні ремонти понад 400 тис. грн.; 
– 68,3 тис. грн. – встановлення погодозалежних систем управління 

опаленням; 
– 115,5 тис. грн. – поточний ремонт системи опалення в 7 корпусі; 
– 120,9 тис. грн. – поточний ремонт покрівлі 4 навчального корпусу  та 

інших найнеобхідніших  робіт. 
Протягом звітного періоду Університет безоплатно отримав: 

– матеріалів  та малоцінних предметів на суму 133,2 тис. грн.; 
– обладнання – 21,5 тис. грн.; 
–  благодійних внесків – 740,8 тис. грн.; 
–  відсоток від депозиту – 200 тис. грн.; 
–  інші грошові благодійні кошти  - 540 тис. грн. 
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, 
грошової допомоги у розмірі посадового окладу на оздоровлення до щорічної 
відпустки усім науково-педагогічним працівникам, грошової винагороди 
педагогічним працівникам.  

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. 

Університет  постійно проводить роботи, спрямовані на забезпечення 
його життєдіяльності та благоустрою.  

Працівниками господарської служби були виконані роботи з 
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капітального та поточного ремонту, а також роботи щодо збереження та 
підтримання в належному технічному стані університетського майна та 
інфраструктури: косметичні ремонти приміщень, коридорів, аудиторій у 
навчальних корпусах, приміщень загального користування у гуртожитках, 
роботи з упорядкування та благоустрою прилеглої території, заміна 
сантехнічного та електричного обладнання в корпусах та гуртожитках, 
капітальний ремонт кінозали. 

  
5. ДОТРИМАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, СТАТУТУ, 

ВИМОГ  АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
Керівництво забезпечує дотримання Статуту усіма підрозділами 

Університету, положень Колективного договору, трудових гарантій  
працівників, чітко й оперативно реагує на зміни, що  мають місце у 
законодавчих актах. 

Звіти про виконання умов контракту та положень Колективного 
договору щорічно надаються трудовому колективу та оприлюднюються на 
сайті Університету. 

В Університеті проводиться постійна робота щодо дотримання 
положень Антикорупційного законодавства, Антикорупційної програми 
ЧДТУ. 

 Відповідно до вимог законодавства проводиться постійна робота із 
запобігання потенційного конфлікту інтересів у роботі працівників 
Університету. 

Моніторинг та  контроль за дотриманням вимог Антикорупційної 
програми здійснюються уповноваженою особою з питань запобігання та 
виявлення корупції, який щороку звітує про хід її виконання перед Вченою 
радою Університету. Уповноваженим здійснюється постійна взаємодія із 
зазначених питань з Міністерством освіти і науки України та НАЗК. 

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. 

 
Григор О.О. 


	У квітні в Університеті провели Обласний фестиваль робототехніки «Робофест ЧДТУ – 2019», до якого  долучилося близько 100 учасників, які представляли 22 заклади освіти.

