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1. Проведення навчально-виховного процесу, комплектування 
університету  

     Прийнято та затверджено новий Статут університету  згідно нового  
Закону «Про вищу освіту». 

Продовжувалась  робота  з ліцензування та акредитації 
спеціальностей. 

Були акредитовані  такі спеціальності: 
8.18010014 «Управління  фінансово-економічною   безпекою» - ІУ 

рівень; 8.03050401 «Економіка підприємства» - повторна акредитація  
на ІУ рівень. 

Отримано ліцензії  для відкриття напрямку 6.170103  «Управління  
інформаційною безпекою (бакалавр) та спеціальності 8.18010015 
«Консолідована  інформація» (магістр). Збільшено  ліцензійні обсяги  
прийому бакалаврів за напрямами. «Комп»ютерна інженерія»; 
«Системна інженерія»; «Автомобільний транспорт»; «Будівництво».                                                                  

Показники державного, галузевого замовлення і кількість осіб, які 
навчаються за контрактом (за рахунок фізичних осіб), а також їх 
виконання наведені в табл. 1. План держзамовлення виконано. 

Є позитивна динаміка щодо іноземних студентів, якщо у 2014 році в 
університеті навчалось 162 студента , то у звітному році це вже 231 
студента (ріст у 1,4 рази). 

До університету прийнято на навчання 110 студентів з тимчасово 
окупованих  територій. 

Організація навчального процесу здійснюється відповідно до 
діючого в Україні національного стандарту ДСТУ ISO 9001-2001, який 
ідентичний міжнародному стандарту ISO 9000-2000. 

В університеті розроблена і працює система підвищення якості 
підготовки фахівців. Загальне управління якістю підготовки фахівців 
здійснює ректорат, процес управлінської діяльності якого у цій сфері 
спрямований на вирішення таких питань: розробка політики, стратегії і 
цілей у сфері якості підготовки фахівців; планування і розвиток 
системи управління якістю; аналіз якості підготовки фахівців зі сторони 
керівництва університету та ін. 

Комплексну організацію роботи з підвищення рівня якості фахівців 
здійснює Рада університету з управління якістю освіти.  

Об’єктивність оцінювання знань студентів забезпечується шляхом 
періодичного проведення ректорських контрольних робіт (РКР). Відхід 
від усталеного порядку їх проведення внаслідок зміщення часу 
написання РКР, а саме під час вивчення дисципліни за наслідками 
двох опрацьованих тематичних модулів, дав можливість студентам 
оцінити рівень набутих знань та доопрацювати необхідний матеріал до 
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завершення семестру. Мотивація студентів до якісного виконання РКР 
забезпечується  запровадженою системою заохочувальних балів. 

Особливості організації навчального процесу представлені на сайті 
університету. Прозорість навчання забезпечується і впровадженою 
системою електронного доступу до результатів поточної та підсумкової 
успішності, яка визнана позитивною усіма учасниками навчального 
процесу, а також батьками студентів. 

Розвиток освітньої інформаційно-телекомунікаційної системи в 
університеті сприяє використанню у навчальному процесі усіх 
інформаційних ресурсів університету – комп’ютерних, програмних, 
навчально-методичних, довідкових, що в комплексі забезпечує якість 
підготовки майбутніх фахівців. 

Набула статусу обов’язкової складової навчального процесу 
співпраця з провідними підприємствами регіону. Така співпраця у 
звітному  періоді здійснювалась в традиційних напрямах (укладання 
договорів профільними кафедрами з підприємствами, проведення 
різних видів практики студентів, працевлаштування випускників, 
організація «Ярмарок вакансій» тощо). Важливим резервом 
підвищення якості підготовки є розширення цільової підготовки 
фахівців за замовленнями підприємств, поєднання роботи за 
скороченим графіком на підприємстві  з навчанням в університеті. 

В університеті реалізується система зовнішнього моніторингу якості 
підготовки фахівців з боку роботодавців. Має місце спільне визначення 
критеріїв якості освітніх послуг. Здійснюється періодичне опитування 
роботодавців щодо якості наданих університетом освітніх послуг. 

Кафедри університету проводять навчання на виробничих базах 
підприємств, установ та організацій регіону згідно  укладених 
університетом договорів про співпрацю. 

Провідні фахівці підприємств регіону приймають участь у процесі 
дипломного проектування, завдяки чому  збільшується частка робіт, 
що виконуються на замовлення підприємств. Згідно з "Положенням 
про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" 
головами державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій 
призначаються керівники і провідні спеціалісти підприємств, 
організацій та установ регіону і  провідні вчені України.  

Для методичного забезпечення навчального процесу у 2014/2015 
н.р. викладачами університету розроблено 122 методичні  вказівки в 
електронному вигляді та видано  10 навчальних посібників. 

Були перероблені навчальні   та робочі  навчальні плани з усіх  
напрямів   бакалаврів, спеціалістів  та магістрів  денної  та заочної 
форм навчання (240 робочих планів денної та 92  робочих  плана 
заочної форми навчання та робочі  плани для іноземних  студентів). 

В гуртожитках  університету проживають 42 людини  переміщених  з 
зони АТО. 

Університетом  для 34-го мотопіхотного батальйону був  
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відремонтований  і переданий автомобіль УАЗ. 
Університет став  Членом  Мережі університетів країн Чорного моря.   
У звітному періоді було укладено 5 міжнародних угод про 

співробітництво, в тому числі з організаціями, які надають бази 
закордонної виробничої практики для наших студентів. 

Представники університету прийняли участь у проходженні  тренінгів 
з написання освітніх проектів за програмами ERASMUS+ та  TEMPUS. 

У звітному навчальному році на практиці за кордоном побувало 38 
студентів, у тому числі: у Німеччині – 11, Сполучених Штатах Америки 
– 16, Франції – 5, Швеції – 1, Канаді – 1, Туреччині  – 4. 

Двоє випускників КНТУ продовжують навчання у спільній франко-
українській магістратурі   AgroSup Dijon, ще один продовжує навчання 
у докторантурі Франції (AgroSup Dijon). 

За звітний період  5 викладачів університету відряджались за кордон 
для участі в наукових конференціях, стажуванні чи навчанні.  
 Протягом 2015 року студенти-спортсмени університету брали 
участь у ряді офіційних  змагань і турнірів Всеукраїнського та 
Міжнародного рівнів( 11 спортсментів входять до складу збірних  
команд України). 
 Збірна команда з бейсболу «КНТУ – Єлісаветград» стала 
чемпіоном України та переможцем Кубку України.    

2. Науково-дослідна робота  
 

Порівняльні показники з наукової діяльності КНТУ 

№ 
з/п 

Показники 2014 р. 2015 р. 

1. 
Обсяг держбюджетної тематики, тис. 
грн. 

725,513 
654,7 

2. 
Обсяг госпдоговірної тематики, тис. 
грн. 

45,0 118,9 

3. 
Публікації  
у т.ч. підручники, навчальні посібники  
та монографії 

1204 
 

38 

1236 
 

32 

4. Подано заявок на винахід 27 29 

5. 
Одержано патентів/рішень про 
видачу патентів 

28/35 21/17 

6. Видано наукових збірників 23 23 

7. 
Видано методичних вказівок 

74 
83 

(електрон.вар.) 

8. 
Проведено студентських 
конференцій та семінарів 

9 12 

9. 
Зроблено доповідей на 
конференціях, викл./студ. 
 

769/1461 1063/1213 
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10. 
Участь у Міжнародних та 
Всеукраїнських 
конференціях/зарубіжних 

332/34 618/72 

11. 
Студентська наукова робота: 
- кількість учасників/призерів ІІ туру 
Олімпіади 

43/10 33/11 

12. 
Направлено студ. робіт на 
Всеукраїнський конкурс  

25 26 

13. Украдено  міжнародних угод 3 7 

14. 
Кількість студентів, які побували за 
кордоном 

44 38 

 
У звітному періоді 2 молодих  науковців університету  

продовжували  отримувати стипендії Кабінету Міністрів України 
(Мелешко Є., Мацуй А.). 

Проведена значна робота  по підвищенню рівня публікацій та 
наукових фахових видань університету з метою переходу на 
міжнародні критерії оцінювання праці вчених та включення 
університету до міжнародних рейтингів , а саме:  

- оновлено склад редколегії наукових фахових видань університету  
за участю міжнародновизнаних зарубіжних  вчених; 

- архіви цих видань перепрацьовані та направлені до Національної 
бібліотеки України ім. Вернадського з метою індексації наукових  
публікацій фахових університетських видань пошуковою 
системою Google; 

- проведена реєстрація (90%)  викладачів університету у 
відповідних  базах даних  Scopus, GogleScholar,  РИНЦ тощо; 

- проведено  семінар «Scopus та інші науковометричні бази». 
Університет пройшов  реєстрацію в електронній бібліотеці elibrary.ru,  

яка є власником спеціалізованої інформаційної  системи «Російський 
індекс наукового цитування (РИНЦ)» про безкоштовний доступ з 
університетських комп’ютерів  за визначеним переліком  ІР-адресів до 
усіх фондів науково метричної  бази РИНЦ. Підписання другого 
договору  про входження  наукових видань університету до бази РИНЦ 
дозволить розраховувати імпакт-фактор за 5 років  і за такий же термін 
будуть розраховані індекси цитування усіх авторів публікацій у цих 
виданнях. 

На наукових  конференціях та семінарах зроблено 641 доповідь; 
подано – 23 заявки  на можливі винаходи,  отримано 19 позитивних  
рішень та 24 патента. 

Відповідно до плану проведення у 2014/2015 навчальному році 
наукових та науково-технічних заходів за участю викладачів,  
співробітників, аспірантів і студентів проведено 16 конференцій та 
семінарів, в т.ч. 4 міжнародних. 



 6 

Представники університету  взяли участь у 2-х виставках. 
У ІІ – турі  Всеукраїнської  студентської  олімпіади  з  38 дисциплін та 

з 4 спеціальностей отримано 11 призових місць. 
Із 25 робіт, що взяли  участь у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт – 10  вибороли призові місця. 
За звітний період кількість студентських  публікацій становить  - 454, 

за участю студентів подано 4 заявки на отримання патентів України на 
винаходи, одержано 4 позитивні рішення та 5 патентів.  

 
 

3. Підготовка науково-педагогічних кадрів 
 

Працювали  3 спеціалізованих  вчених ради: Д 23.073.01 з правом 
прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 
спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
сільськогосподарського виробництва»; К 23.073.02 з правом прийняття 
до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.01 
«Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» та 05.13.07 
«Автоматизація процесів керування»;  К 23.073.03 з правом 
прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 
08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 
08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка   
політика». 
 В радах захищено 11 дисертацій. 
 За 2015 р. викладачами університету захищено 3 докторських та 
14 кандидатських дисертацій. 

 
 

4. Фінансово-господарська діяльність  
  
Затверджені кошторисом надходження і витрати  на 2015рік 

заплановано в сумі 72,5 млн.грн., де загальний (державний) фонд 49,0 
млн.грн.; спецфонд – 24,7 млн.грн. 

Власні надходження одержані за звітний період 2015 рік, тис.грн. 

Плата за навчання 16800 

Господарська діяльність  106,1 

Плата за оренду 103,8 

Гуртожитки 2786,8 

Наукова діяльність 115,0 

Всього плата за послуги 19911,7 

Фінансування  із залишку 4540,0 
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Дані про використання спецфонду бюджету 2015 рік, тис.грн. 

Придбання літератури 23,7 

Придбання обладнання 36,3 

Комунальні послуги 2382,3 

Капітальний ремонт приміщень 362,1 

Відрядження 56,9 

Матеріали 789,7 

Інші послуги (крім комунальних) 339,4 

На виплату з/плати 13771,3 

нарахування  на з/плату 4884,1 

 
По господарській роботі у 2015 р. були реалізовані слідуючі 

основні проекти: 
 
Незважаючи на обмеженість коштів на капітальний і поточний 

ремонти, закупівлю матеріалів, аудиторний фонд університету 
підготовлений до роботи в новому навчальному 2015-2016 році. 

- виконано капітальний  ремонт частини покрівлі навчального 
корпусу № 1; 

- очищення   мережі  каналізації; 
- відремонтована електрична мережа зовнішнього  освітлення  

території університету. 
 
5. Додержання умов Колективного договору, соціальні питання  

 
 У звітному році середня заробітна плата по університету 
збільшилась на 25%, 2014 р. – 2927 грн.,  2015 р. – 3639 грн. 
 Згідно  п.6 Колективного договору, адміністрацією вирішувались 
такі питання соціального захисту співробітників та студентів: 
- ветеранам університету з нагоди ювілейних дат з дня 

народження в урочистій обстановці (на засіданні ради 
університету, факультету або підрозділу) вручаються цінні 
подарунки, вітальні листи та Почесні Грамоти від ректорату та 
профкому; 

У   2015 році всім  науково-педагогічним  працівникам  видана 
матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі місячного окладу. 

Згідно з положенням університету ювілярам (50,60,70,75 років) 
видається премія у розмірах 1-го посадового окладу. 

Надається необхідна матеріальна допомога дітям-сиротам  
(харчування, проїзд, екіпіровку тощо). 
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6. Дотримання трудового законодавства та дисципліни праці  

 
 Питання зміцнення дисципліни праці та дотримання трудового 
законодавства закладені у Статуті університету, Правилах 
внутрішнього розпорядку, відповідних заходах ректорату та профкому 
щодо профілактики правопорушень та злочинності. 
 З метою усунення причин і умов, які породжують корупцію, для 
забезпечення громадського контролю, відкритості в діяльності 
університету створена антикорупційна комісія. 
 Розроблена система інформаційного зв’язку із студентами і їх 
батьками з питань боротьби з правопорушеннями і хабарництвом 
(анкетування, телефон довіри, скринька довіри, робота кураторів 
академічних груп тощо). 
 Проводяться соціологічні дослідження щодо правопорушень і 
хабарництва. 
 Здійснюється поточний ректорський контроль знань студентів з 
метою визначення об’єктивності оцінювання знань студентів. 
 Створена система із забезпечення об’єктивності оцінювання 
знань студентів та прозорості навчального процесу з оприлюдненням 
результатів рубіжних контролів за змістовими модулями на сайті 
університету. 
 На період сесії створені факультетські комісії з числа викладачів 
та представників органів студентського самоврядування для 
улагодження конфліктних ситуацій у разі їх виникнення. 
 Впроваджена система прийняття  заліків,   екзаменів у студентів 
(при їх бажанні) університетською комісією.  
 Розроблені і затверджені кодекси честі викладача, студента 
університету. 
 Проводяться із студентами іі викладачами за участю 
представників правоохоронних  органів  інформаційно-просвітницькі 
заходи з правопорушень і хабарництва. 
 На сайті  університету   розміщена інформаційна тематична 
сторінка «Обізнаний означає захищений» відносно прав студентів, 
обов’язків професорсько-викладацького складу і студентів, новин у 
сфері освіти та вітчизняного законодавства тощо. 
 Забезпечена повна прозорість вступної кампанії у 2014 р., 
особливо у частині зарахування на місця державного замовлення.  

  
 
 

7. Перепідготова кадрів (п.2.3.7) 
 

 Згідно плану  підвищення кваліфікації педагогічних, науково-
педагогічних працівників КНТУ, протягом 2015 календарного року 64 
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осіб викладацького складу КНТУ пройшли таке підвищення. Серед 
основних баз підвищення кваліфікації викладачів КНТУ були: 
 
1. Державне управління екології і охорони навколишнього середовища 
в Кіровоградській області. 
2. Головне управління економіки Кіровоградської 
облдержадміністрації. 
3. Головне управління статистики в Кіровоградській області. 
4. ПАТ «НВП» «Радій». 
5. Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду 
України. 
6. ПП НТЦ «Екосистема плюс» 
7. Інститут  державного  управління  у сфері  цивільного захисту. 
 
 

8. Результати перевірок контролюючими органами 
 

Протягом року  університет неодноразово перевірявся 
правоохоронними та контролюючими органами – порушень не 
виявлено. 

  
 
9. Звітування перед вищим колегіальним органом  університету 

та МОН 
 

 Звітував перед конференцією  трудового колективу 28.08.2015 р.  
 
 

10. Рейтинг університету 
 

 В консолідованому  рейтингу ВНЗ України ТОР-200 КНТУ зайняв 
54 місце.   

 
 
 
 Ректор      М.І.Черновол 
 
09.02.16 р. 


