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ВСТУП 

Діяльність Полтавського національного технічного університету імені 

Юрія Кондратюка у звітний період була спрямована на організацію статутної 

діяльності ПолтНТУ з надання освітніх послуг відповідно до вимог Міністерства 

освіти і науки України, Статуту Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка, Колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом ПолтНТУ та Перспективної програми 

розвитку ПолтНТУ на період до 2022 року. 

Перспективна програма розвитку ПолтНТУ на період до 2022 року 

розроблена у 2017 році відповідно до обов’язків, викладених у контракті ректора 

з Міністерством освіти і науки України, і передбачає розвиток основних 

напрямів діяльності Полтавського національного технічного університету імені 

Юрія Кондратюка, а саме: 

– розвиток освітньої діяльності; 

– розвиток науково-інноваційної діяльності; 

– розвиток міжнародної діяльності та політика інтернаціоналізації; 

– розвиток студентського самоврядування та молодіжна політика; 

– удосконалення організаційної структури та кадрова політика; 

– фінансово-економічний розвиток та соціальна політика; 

– розвиток інформаційної інфраструктури та матеріально-технічної бази; 

Пріоритетним завданням для Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка у 2018 році було забезпечення 

імплементації у своїй діяльності законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність». 

Оновлення та імплементація вимог законодавства України у сфері науки і 

освіти спрямовує університет на динамічний розвиток і досягнення якісно 

нового рівня у формуванні видів і змісту підготовки фахівців, науково-

дослідницької роботи, міжнародної діяльності, кадрового забезпечення 

освітнього процесу, організації роботи з обдарованою молоддю, інформаційного 

забезпечення освітньої діяльності, гуманітарної освіти та виховання, фінансово-

господарської діяльності. 

Визначною подією для університету в 2018 році стало відзначення  

200- річчя освітніх традицій Полтавщини, послідовником і правонаступником 

яких є Полтавський національний технічний університет імені Юрія 

Кондратюка. 
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В урочистостях з нагоди 200-річчя освітніх традицій у ПолтНТУ взяли 

участь народний депутат України, голова підкомітету з питань бюджетної 

політки та удосконалення положень Бюджетного кодексу України Комітету 

Верховної ради України з питань бюджету, доктор медичних наук, доктор 

політичних наук, професор Іщейкін К.Є., перший віце-президент Національної 

академії наук України, голова Наглядової ради ПолтНТУ, доктор фізико-

математичних наук, професор, академік НАН України Наумовець А.Г., 

заступник голови Комітету з Державних премій України у галузі науки і техніки, 

заступник голови Наглядової ради ПолтНТУ, кандидат технічних наук 

Стогній В.С., директор Інституту гідромеханікі НАН України, доктор технічних 

наук, професор, академік НАН України Грінченко В.Т. 

Зберігаючи величні освітні традиції минулого, колектив Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка динамічно 

примножує історичні здобутки, впевнено досягає нових наукових результатів, 

розвиваючи кращі традиції української вищої освіти. 

У 2018 році за вагомий внесок у забезпечення розвитку національної 

освіти, підготовки висококваліфікованих фахівців та високий професіоналізм 

ректор університету, доктор економічних наук, професор Онищенко В.О. був 

відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. 

Спрямовуючи роботу трудового колективу Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка на організацію статутної 

діяльності ПолтНТУ відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, 

законодавства у сфері науки і освіти, Колективного договору та Перспективної 

програми розвитку ПолтНТУ на період до 2022 року було досягнуто вагомих 

здобутків у міжнародній діяльності, науковій роботі, удосконаленні та 

розширенні освітньої діяльності, зміцненні та оновленні матеріально-технічного 

забезпечення університету. Результати цієї напруженої та ефективної роботи є 

міцним базисом для подальшого розвитку у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності, задоволення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку 

шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади, підвищення авторитету 

ПолтНТУ в європейському та світовому науково-освітньому просторі. 

Діяльність Полтавського національного технічного університету імені 

Юрія Кондратюка протягом 2018 року послідовно та у повному обсязі висвітлено 

на офіційному сайті www.pntu.edu.ua 
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1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ  

СТРУКТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

У 2018 році було забезпечено реалізації заходів із вдосконалення 

організаційної структури відповідно до Перспективного плану розвитку 

університету на період до 2022 року. 

Значна робота була проведена щодо продовження реорганізації структури 

університету та укрупнення факультетів у навчально-наукові інститути. 

Керуючись позитивним досвідом щодо створення у 2016 – 2017 роках навчально-

наукових інститутів фінансів, економіки та менеджменту та інформаційних 

технологій та механотроніки, у 2018 році, на підставі рішення Вченої ради 

університету за поданням вчених рад факультетів, з метою удосконалення 

структури університету, підвищення ефективності наукової та освітньої 

діяльності відповідно до нового переліку спеціальностей та галузей знань на базі 

архітектурного і будівельного факультетів було створено навчально-науковий 

інститут архітектури та будівництва, а факультет нафти і газу та 

природокористування був реорганізований у навчально-науковий інститут 

нафти і газу. 

У 2018 році було проведено оптимізацію структур кафедр: 

1. Утворено кафедру економічної теорії та економічної кібернетики 

шляхом об’єднання кафедри економічної теорії та регіональної 

економіки та кафедри економічної кібернетики. 

2. Створено кафедру вищої та прикладної математики шляхом об’єднання 

кафедри вищої математики та кафедри прикладної математики, 

інформатики і математичного моделювання. 

3. Створено секцію геотехніки та інженерної геології та переведено її з 

кафедри видобування нафти, газу та геотехніки на кафедру організації і 

технології будівництва та охорони праці. 

4. Створено кафедру нафтогазової інженерії та технологій шляхом 

об’єднання кафедри видобування нафти, газу та геотехніки та кафедри 

обладнання нафтових та газових промислів. 

5. Реорганізовано кафедру дизайну архітектурного середовища в секцію 

та переведено на кафедру архітектури будівель та містобудування. 
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2. РОЗВИТОК ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Ліцензування й акредитація освітньої діяльності 

 
 

Протягом 2018 року в університеті продовжувалась планова робота з 

акредитації освітньо-професійних програм відповідно до перспективного плану 

розвитку університету на 2010 - 2020 роки. 

За планом ліцензування та акредитації на 2018 рік в університеті проведена 

одна акредитаційна експертиза (таблиця) та подані матеріали до Міністерства 

освіти і науки України для проведення первинної акредитації 26 освітніх програм 

(таблиця).   

 

Таблиця – Акредитація освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої 

освіти (первинна процедура) 
 

1. Бізнес-адміністрування за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

 

Таблиця – Акредитація освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої 

освіти 

 

1. Філологія за спеціальністю 035 Філологія 

2. 
Облік і оподаткування за спеціальністю 071 Облік і 

оподаткування 

3. 
Управління фінансово-економічною безпекою за спеціальністю 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

4. 
Фінанси, банківська справа та страхування за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування 

5. 
Менеджмент організацій і адміністрування за спеціальністю 073 

Менеджмент 

6. 
Менеджмент інноваційної діяльності за спеціальністю 073 

Менеджмент 

7. Логістика за спеціальністю 073 Менеджмент 

8. Маркетинг за спеціальністю 075 Маркетинг 

9. 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за 

спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

10. Екологія за спеціальністю 101 Екологія 

11. 
Прикладна математика за спеціальністю 113 Прикладна 

математика 

12. Комп’ютерні науки за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки 

13. 
Комп’ютерна інженерія за спеціальністю 123 Комп’ютерна 

інженерія 
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14. 

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод за 

спеціальністю 141Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

15. 
Телекомунікаційні системи та мережі за спеціальністю 172 

Телекомунікації та радіотехніка 

16. 
Нафтогазова інженерія та технології за спеціальністю 185 

Нафтогазова інженерія та технології 

17. 
Архітектура будівель і споруд за спеціальністю 191 Архітектура 

та містобудування 

18. 
Містобудування за спеціальністю 191 Архітектура та 

містобудування 

19. 
Дизайн архітектурного середовища за спеціальністю 191 

Архітектура та містобудування 

20. 
Промислове і цивільне будівництво за спеціальністю 192 

Будівництво та цивільна інженерія 

21. 
Міське будівництво та господарство за спеціальністю 192 

Будівництво та цивільна інженерія 

22. 
Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів за 

спеціальністю Будівництво та цивільна інженерія 

23. 
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів за 

спеціальністю Будівництво та цивільна інженерія 

24. 
Автомобільний транспорт за спеціальністю 274 Автомобільний 

транспорт 

25. 
Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 

Публічне управління та адміністрування 

26. 
Міжнародні економічні відносини за спеціальністю 292 

Міжнародні економічні відносини 

27. 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація за 

спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 

 

У звітному році підготовка здобувачів вищої освіти в університеті за 

Переліком 2006 року здійснювалась за 31 напрямом підготовки у 20 галузях 

знань. 

У відповідності до витягу з Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти 

ВО № 00225-022501 підготовка фахівців в університеті за Переліком 2015 року 

здійснюється у 17 галузях знань за 30 спеціальностями першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти та у 16 галузях знань за 28 спеціальностями другого 

(магістерського) рівня. Загалом в університеті ведеться підготовка фахівців за 32 

спеціальностями, що відпвідають Переліку 2015 року. 
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Рис. Динаміка змін кількості спеціальностей ліцензованих в університеті 

 

 

Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу 

 

Протягом 2-го семестру 2017-2018 навчального року та 1-го семестру 2018-

2019 навчального року на кафедрі військової підготовки за програмою 

підготовки офіцерів запасу навчались 287 громадян України за військово-

обліковими спеціальностями зв’язку: «Бойове застосування змішаних з’єднань, 

військових частин і підрозділів зв’язку (крім підрозділів і військових частин 

зв’язку та радіотехнічного забезпечення авіації)», «Організація фельд’єгерсько-

поштового зв’язку», «Експлуатація та ремонт наземної апаратури радіозв’язку 

різної потужності». 
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Згідно плану щорічного набору студентів вищих навчальних закладів 

України на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу у 2016 році було 

здійснено перший набір 150 громадян України. 23 особи протягом двох років 

навчання відраховано за станом здоров’я та за власним бажанням. В 2018 році 

кафедра здійснила 1-й випуск офіцерів-зв’язківців в кількості 127 осіб. 

Навчальний збір та випускний екзамен в період з 22 червня по 21 липня 

проводились для випускників на базі 179-го об’єднаного навчально-

тренувального центру військ зв’язку Збройних Сил України, який як і кафедра 

військової підготовки підпорядкований начальнику військ зв’язку Збройних Сил 

України. Протягом 30-ти діб студенти цілодобово знаходились на території 

військової частини: навчались в спеціалізованих аудиторіях, в полі, на полігоні, 

на стройовому плацу, ночували в казармах, несли внутрішню службу в нарядах, 

харчувалися в солдатській їдальні. 

 

Випускна екзаменаційна комісія високо оцінила знання, уміння і навички 

випускників кафедри. Усі випускники атестовані до присвоєння військового 

звання «молодший лейтенант запасу». 

21 липня 2018 року на території 179-го навчально-тренувального центру 

відбувся особливий урочистий захід для колективу університету – випускники 

першого набору кафедри військової підготовки прийняли Військову присягу на 

вірність Українському народові.  
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10 жовтня 2018 року наказом Міністра оборони України № 646 120-ти 

випускникам кафедри присвоєні військові звання «молодший лейтенант запасу». 

6 грудня цього року в урочистій обстановці ректором університету та військовим 

комісаром Полтавського обласного військового комісаріату їм були вручені 

погони. 

 

 

У 2018 році на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу 

здійснено набір на перший курс в кількості 94 осіб. Переведено з 1-го курсу на 

2-й курс 66 студентів. В 2018-2019 навчальному році військову підготовку на 

кафедрі проходять 160 громадян України. 

Військова підготовка проводиться протягом двох років, та включає, крім 

аудиторних занять в університеті, 3-тижневий навчальний збір після першого 

року підготовки та 30-денний навчальний збір на базі 179-го навчально-

тренувального центру.  

Теоретичні знання студенти отримують в університеті. Для цього в 

університеті створено відповідне методичне та інформаційне забезпечення 
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навчального процесу. В тому числі стосовно перспективних систем зв’язку з 

урахуванням досвіду АТО та ООС.  

Практична підготовка студентів 2-го року навчання проводилась в 

навчальних аудиторіях 179-го навчально-тренувального центру військ зв’язку. 

Студенти вивчали сучасну цифрову техніку зв’язку, яка застосовувалась в АТО, 

а нині застосовується в ООС і якою переозброюються Збройні Сили України. Це 

станція супутникового зв’язку «ТУВЕЙ», транкінгові радіостанції комплексу 

«МОТОТРБО» та радіостанції 2-го і 3-го поколінь фірми «ХАРРІС». Студенти 

навчились завчасно програмувати перераховані засоби зв’язку, практично їх 

налаштовувати та забезпечувати зв’язок. 

    
 

 

Кадрове забезпечення освітньої діяльності відповідає Ліцензійним умовам 

– на кафедрі працюють 5 офіцерів запасу, які мають відповідний військовий 

досвід та вчені звання. 
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3. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Організація освітнього процесу.  

Навчальна та навчально – методична робота 

 

Освітня діяльність ПолтНТУ у звітному періоді була спрямована на 

високоякісну підготовку фахівців, зміцнення науково-педагогічного потенціалу, 

широкого використання новітніх технологій у освітньому процесі, гуманізації 

освіти й виховання студентської молоді. 

Якість освітньої діяльності на рівні нормативних вимог підтверджується 

позитивними висновками експертних комісій МОН України направлених для 

проведення акредитаційних експертиз за освітніми програмами другого 

(магістерського) рівня. 

Розвиток інформаційних технологій і зростаюча доступність інформаційних 

ресурсів дозволили інтенсифікувати навчальний процес, зменшити за рахунок 

розширення самостійної роботи студентів частку аудиторних занять у загальному 

обсязі навчального часу студентів. Це стимулювало викладачів підвищити вимоги 

до роботи студентів у поза аудиторний час з метою більш змістовної їх готовності 

до наступних лекційних та практичних занять, а також удосконалення методики 

проведення занять самих викладачів. 

Протягом поточного року науково-педагогічними працівниками 

університету продовжувалась активна робота щодо розроблення та оновлення 

складових комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін, який є обов’язковим елементом навчально-методичного 

забезпечення освітньої діяльності у відповідності до Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти.  

Значна увага з питань методичного забезпечення освітнього процесу 

приділялась виданню нових підручників, навчальних посібників, методичних 

рекомендацій та вказівок, конспектів і курсів лекцій та розміщення їх в 

електронній бібліотеці університету.  

Протягом поточного року продовжувалась робота з розробки та 

впровадження в освітній процес дистанційних курсів для використання їх як 

елементів дистанційного навчання.  

Технологічними вимогами щодо інформаційного забезпечення освітньої  

діяльності у сфері вищої освіти передбачено наявність електронного ресурсу, 

який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін 
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навчального плану для кожної спеціальності, в тому числі в системі 

дистанційного навчання не менше ніж 50% для першого рівня вищої освіти і 60% 

для другого рівня.  

Наповнення електронної бібліотеки наведено у таблиці. 

 

Таблиця  – Фонд електронної бібліотеки університету 
 

№ Кафедра 
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о
б
о
ч

і 
 

п
р

о
г
р

а
м

и
  

М
ет

о
д

. 
 

р
ек

о
м

ен
д

. 
 

К
о
н

сп
. 
 

л
ек

ц
ій

  

Н
а
в

ч
. 
 

п
о
сі

б
н

и
к

и
  

У
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1.  Автоматики і електропривода 5 72 13 11 101 

2.  
Автомобільних доріг, геодезії та архітектури 

сільських будівель 
 87 7 8 102 

3.  Архітектури та міського будівництва  60 2 4 66 

4.  Архітектури будівель та містобудування 6 144 9 6 165 

5.  Будівельних машин і обладнання  124 3 3 130 

6.  Будівельної та теоретичної механіки  50 2 8 60 

7.  Вищої та прикладної математики  50 19 2 71 

8.  Гідравліки, водопостачання та водовідведення 21 28  7 56 

9.  
Економіки підприємства та управління 

персоналом 
82 198 22 40 342 

10.  Економічної теорії та економічної кібернетики  55 167 45 18 285 

11.  З/б і кам'яних конструкцій та опору матеріалів 27 59 18 11 115 

12.  Іноземної філології та перекладу 12 78 10 2 102 

13.  
Комп'ютерних та інформаційних технологій і 

систем 
24 90 17 7 138 

14.  Комп'ютерної інженерії  75 1 19 95 

15.  Конструкцій із металу,  дерева і пластмас 12 50 7 10 79 

16.  Менеджменту і логістики  203 24 5 232 

17.  Міжнародної економіки та маркетингу  167 26 16 209 

18.  Нарисної геометрії і графіки 19 29 9 11 68 

19.  Нафтогазової інженерії та технологій 5 98 29 36 168 

20.  Обліку і аудиту  72 26 9 107 

21.  Образотворчого  мистецтва  38   38 

22.  Організації і технології буд-ва та охорони праці 22 57 8 12 99 

23.  Основ архітектури 10 50 7 1 68 

24.  Прикладної екології та природокористування  58 9 14 81 

25.  
Теплогазопостачання, вентиляції та 

теплоенергетики 
 42 1 4 47 

26.  
Технології будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів 
19 45 1 4 69 

27.  Технології  машинобудування 22 83 15 2 122 

28.  Туризму і адміністрування 31 48 6  85 

29.  
Українознавства, культури та 

документознавства 
68 113 21 20 222 

30.  Фізики 22 11 3 13 49 

31.  
Фізичного виховання, спорту та здоров'я 

людини 
 27 9 9 45 
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32.  Філософії і соціально-політичних дисциплін  52 17 7 76 

33.  Фінансів і банківської справи  17 170 37 20 244 

34.  Хімії  49 4 9 62 

  Усього: 479 2744 427 348 3998 

 

Архів та інші матеріали (фахові періодичні видання університету, 

матеріали конференцій, монографії, автореферати, статті НПП) – 3088 од.  

В електронній бібліотеці також розміщено 242 зовнішніх посилання на 

видання у відкритому доступі, що включені до Переліку наукових фахових 

видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на 

здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджені Наказами 

Міністерства освіти і науки України від 24.05.2018 р. № 527, від 16.07.2018 № 

775) за тематикою кафедр. 

Реалізуючи принципи інноваційного розвитку, в університеті проведена 

значна робота з удосконалення робочих програм навчальних дисциплін та 

навчальних планів підготовки фахівців з урахуванням вивчення потреб 

Полтавського регіону й інших областей України у фахівцях з вищою освітою. 

Цілеспрямована робота науково-педагогічного колективу університету з 

удосконалення навчально-виховного процесу сприяла успішній реалізації 

навчальних планів і виконанню на рівні Державних акредитаційних вимог до 

надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо забезпечення успішності та 

якості навчання, про що свідчать результати екзаменаційних сесій, державних 

екзаменів і захисту магістерських кваліфікаційних робіт. 

Основні показники екзаменаційних сесій 2017/2018 н.р. свідчать, що вони 

відповідають Державним акредитаційним вимогам, а саме: абсолютна 

успішність студентів із навчальних дисциплін кафедр склала 87,87%, а якість 

навчання – 56,01%. 

Підсумки захисту магістерських кваліфікаційних робіт у 2018 році також 

свідчать про високу якість підготовки фахівців, а саме:  

- захист студентів денної форми навчання (червень 2018 року) за освітнім 

ступенем магістра – 43 особи, абсолютна успішність – 100%, якість – 97,7%; 
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- захист магістерських кваліфікаційних робіт (грудень 2018 року) – 699 осіб, 

абсолютна успішність – 100%, якість – 88,7%.  

Загальна абсолютна успішність випускників денної форми навчання у 2018 

році склала 98,7%, а якість – 58,9%. 

 

Таблиця  - Показники успішності та якості підсумкової атестації  

випускників у 2018 році 

Види підсумкового контролю 

знань 
Абсолютна успішність, % 

Якість навчання, 

% 

Державний іспит бакалаврів 100 73,6 

Захист кваліфікаційних робіт 

магістрів 
100 88,7 

 

 

  
Урочисте вручення дипломів кращим випускникам магістратури 2018 року 
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Практична підготовка 

У 2018 році виробнича практика проводилась відповідно до навчальних 

планів і графіка навчального процесу, залежно від спеціальності, курсу та 

напряму підготовки (геодезична, технологічна, експлуатаційна, 

конструкторська, економічна, переддипломна та інші). Проходили практику 

3833 студентів (взимку – 1119 студентів; влітку – 2714 студентів). Під час 

проходження виробничої практики на підприємства і в установи різних форм 

власності, що працюють у різних галузях економіки, на посади відповідно до 

спеціальностей було направлено й успішно пройшли практику 2510 студентів, 

що становить 65,5% від загального числа студентів.  

Студенти університету здобували практичні навички на провідних 

підприємствах, компаніях та установах Полтавщини, України та Європи.  

Проходження виробничої практики основною частиною студентів 

проводилася на основі індивідуально укладених студентами договорів на 

конкретний термін проходження практики (база підприємств і організацій по 

короткотермінових договорах налічує 645 назв).  

Також діють і довгострокові договори щодо практичної підготовки студентів 

із 84 підприємствами, а саме: Енергетична компанія ДТЕК, Полтавська регіональна 

філія державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»,  

ГУ Держгеокадастру у Полтавській області, ДП «Полтавський науково-дослідний 

та проектний інститут землеустрою», ДНВП «Полтавський геодезичний центр», 

ДП «Міськбудпроект», ТОВ «Завод залізобетонних конструкцій «Полтава»,  

ТОВ «СМС», ПАТ «Укртелеком», Міський центр соціальної реабілітації дітей-

інвалідів, Монтесорі-центр реабілітації дітей-інвалідів «Соняшник»,  

ТОВ «Інтеравто-Полтава», ТОВ «ПОЛТАВАКАР», ТОВ «Соллі Плюс-Полтава», 

ТОВ «Геосинтез інженірінг», ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод»,  

ПАТ «АвтоКрАЗ», ТОВ «ІБК «ТЕРМАСТІЛ-Україна» та інші. 

Продовжилася і розширилася співпраця у практичній підготовці студентів на 

підприємствах: ПРаТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»,  

ДП «ДПІ «Міськбудпроект», ТОВ «Промагропроект», Управління архітектури та 

державного архітектурно-будівельного контролю, Комунальне підприємство 

«Планування і забудова Полтавського району та здійснення архбудконтролю»,  

ТОВ «Полтавакомундорпроект», ТОВ «БІКОМ», ВАТ «Полтавський завод 

залізобетонних виробів», ТОВ «Купол ЛТД», ТОВ «Термастіл», Служба 

автомобільних доріг у Полтавській області, ДП «Полтавський облавтодор» Філія 
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Решетилівський райавтодор, КП «Полтававодоканал», ПАТ «ПТРЗ», Міський центр 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів, Бюро перекладів «Центр перекладів», Центр 

вивчення іноземних мов «Статус», ПрАТ «Пласт», ПрАТ «Нафтогазвидобування», 

ТОВ «Полтавагазбуд», Філія бурового управління БУ «Укрбургаз» 

Укргазвидобування, ПАТ «Укрнафта», ДП «Полтавське управління геофізичних 

робіт», Філія «УГВ-сервіс» ПАТ «Полтавагазвидобування»,  

ПАТ «Полтаваобленерго», ОКВПВКГ «Миргородводоканал», ТОВ «Ендейвер», 

ВКК «Арія», Сектор культури і туризму Кобеляцької РДА, Приватне акціонерне 

товариство будівельного управління № 9 «Полтаванафтогазбуд», ПАТ «Полтаський 

завод медичного скла», ТОВ «Глобинський мясокомбінат», ПАТ «АвтоКрАЗ»,  

ТОВ «Агрофірма ім. Довженко», ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент»,  

ПрАТ «Полтавамаш», ПАТ «Полтавпиво», ПАТ «Ворскла», СП «Полтавська 

газонафтова компанія», Управління Держпраці у Полтавській області, НВП «Радікс» 

та інші. 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

приділяє значну увагу працевлаштуванню своїх випускників. Цьому, в першу 

чергу, сприяють тісні зв’язки науковців університету з найперспективнішими 

підприємствами Полтави та області. 

27 березня 2018 року навчально-науковий інститут інформаційних 

технологій та механотроніки ПолтНТУ приймав у себе делегацію Полтавського 

автоагрегатного заводу (ПААЗ) у складі інженера-технолога ремонтного цеху, 

начальника технічного відділу, помічника генерального директора з кадрів та 

побуту, консультанта з питань перспективного проектування та маркетингу. 

Метою візиту було представлення технологічних можливостей і перспективних 

розробок підприємства для співпраці ПолтНТУ з ПААЗ у напрямку підготовки 

фахівців та залучення викладацького складу університету до участі в проектах за 

актуальною тематикою. На зустріч з виробничниками прийшли науковці 

інституту та студенти, що навчаються за спеціальностями: автомобільний 

транспорт; галузеве машинобудування; електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка; комп’ютерна інженерія; комп’ютерні науки; прикладна 

математика, прикладна механіка; телекомунікації та радіотехніка. Працівники 

заводу окреслили перспективи розвитку виробництва, презентували 

найсучасніші розробки своїх конструкторів для автомобільної та тракторної 

галузі, товари народного споживання, наголосили на проблемах, над 

розв’язанням яких працюють фахівці підприємства, наголосили на потребі в 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BD%D1%82%D1%83?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCni4PjLZFgnG_HodnTN_RSXjcAONIcLGgNEPmgLc73b7ZFXptCCr-oJj2rroAoRKUSW6LMwUAXHvFUAk2TDd3bC6ESGD8DTLLbD6yFAeOyoRFB6m34p7tIMxtALLybS9-ONknd19vA&__tn__=K-R
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кваліфікованих кадрах, розповіли про умови праці на ПААЗ, соціальний захист 

та організацію дозвілля працівників. ПолтНТУ вже давно співпрацює з ПААЗ, 

використовуючи базу підприємства для проведення як ознайомчих екскурсій, 

так і практичної підготовки студентів, готує для заводу кадри та проводить 

підвищення кваліфікації виробничників. Дана зустріч – суттєвий крок у 

розширенні на тільки освітньої, але й наукової складової співпраці між ПолтНТУ 

та ПААЗ. 

26 квітня 2018 року Полтавський національний технічний університет 

імені Юрія Кондратюка відвідали представники ПАТ «Укрпошта» директор 

Полтавської дирекції Рижов Андрій Миколайович та начальник відділу навчання 

Чмеленко Лариса Вікторівна. Відбулась зустріч представників з студентами 

спеціальностей: «Інформатика», «Комп’ютерна інженерія», «Економіка 

підприємства», «Менеджмент», «Електромеханіка», «Автомобільний 

транспорт», «Геодезія, картографія та землеустрій».  

Андрій Рижов провів презентацію ПАТ «Укрпошта» та розповів про 

нововведення і перспективи роботи в організації, про покращенні умови праці, 

відповів на питання про роботу та проходження практики, й інші, які стосувались 

послуг і обслуговування у відділеннях. А. Рижов запросив на роботу в ПАТ 

«Укрпошта» майбутніх випускників, з можливістю подальшого кар’єрного 

росту.  

 
Зустріч студентів ПолтНТУ з директором Полтавської дирекції ПАТ «Укрпошта» 

Рижовим Андрієм Миколайовичем 

23 травня 2018 року для студентів навчально-наукових інститутів 

інформаційних технологій і механотроніки та фінансів, економіки та 
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менеджменту було проведено презентацію компанії QATestLab та курсів по 

тестуванню програмного забезпечення.  

Компанія QATestLab – це провідна українська компанія, що надає повний 

спектр послуг з тестування програмного забезпечення, контролю якості та 

вдосконалення процесу розробки програмного забезпечення. Презентацію 

компанії QATestLab було проведено з метою ознайомлення студентів з 

діяльністю компанії на ринку ІТ-послуг та інформування студентів за напрямами 

професійної діяльності в ІТ-сфері. 

 
Презентація компанії QATestLab 

 

27 дистопада 2018 року було проведено зустріч з студентами навчально-

наукового інституту інформаційних технологій і механотроніки спеціальностей 

«Комп’ютерні науки» та «Комп’ютерна інженерія» з представниками компанії 

Beetroot HR менеджерами Тетяною Бойченко та Анною Куриленко. Вони 

провели цікаву відео-презентацію інформаційного характеру про компанію, її 

створення і подальший розвиток, розповіли про умови роботи і вимоги до 

претендентів на вакантні посади. Студенти задавали багато питань професійного 

плану і цікавилися можливим подальшим працевлаштуванням, також практикою 

в компанії.  

13 березня 2018 р. до ПолтНТУ завітала менеджер з персоналу ТОВ 

«Укрнафтагазсервіс» Коваль Наталія Яківна, яка презентувала студентству 

Навчально-наукового інституту нафти і газу та PoltNTU SPE Student Chapter 

https://www.facebook.com/hashtag/qatestlab?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAmiygi3NhNdXc_AG1UkUp5BdfXhXMGxu9CG4IAzhmz2wg-Ht57kUaE4UkwFpI6XaL0kt3XFStWybM5me_lfKaRQ7Hd4jNCpRav95K_lvD8N_F2w4bIX70zkgDVfJNDU4q0Kq4KZ_Rh&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ITM.PoltNTU/photos/pcb.2387429277941249/2387423817941795/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/qatestlab?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAmiygi3NhNdXc_AG1UkUp5BdfXhXMGxu9CG4IAzhmz2wg-Ht57kUaE4UkwFpI6XaL0kt3XFStWybM5me_lfKaRQ7Hd4jNCpRav95K_lvD8N_F2w4bIX70zkgDVfJNDU4q0Kq4KZ_Rh&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BD%D1%82%D1%83?source=feed_text
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свою компанію – колектив однодумців з креативним, європейським підходом до 

діяльності в нафтогазовій галузі. 

 
Зустріч студентів ПолтНТУ з менеджером з персоналу ТОВ «Укрнафтагазсервіс»  

Коваль Наталією Яківною 
 

Під час зустрічі вона окреслила можливості співпраці університету з 

компанією та поділилась із присутніми планами подальшої роботи. Крім того, 

для студентів ПолтНТУ була запропонована унікальна можливість стажування з 

подальшим працевлаштуванням на базі ТОВ «Укрнафтагазсервіс». 

 
Відкрита лекція в ДП «Науканафтогаз» 

Також стало традиційним проведення в рамках реалізації договору про 

науково-технічне співробітництво представниками ДП «Науканафтогаз» 

відкритих лекцій та навчальних тренінгів для студентів навчально-наукового 

інституту нафти і газу ПолтНТУ.  

https://www.facebook.com/PNTUSPE/photos/pcb.226242691258220/226249954590827/?type=3
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5 квітня 2018 року фахівець відділу науково-технічного супроводу баз даних 

ДП «Науканафтогаз» Фенота П.О. продовжив знайомити наших магістрантів із 

особливостями застосування інформаційних технологій в процесах обробки 

даних під час створення геофізичних моделей родовищ нафти і газу. Лекція 

викликала у студентів неабиякий інтерес та жваве обговорення питань, 

пов’язаних з її тематикою. Регулярне проведення таких заходів партнерами із ДП 

«Науканафтогаз» дає можливість студентам та викладачам ПолтНТУ здобути 

неоціненний досвід. 22 березня 2018 року студенти ННІ НГ разом з науково-

педагогічними працівниками кафедри нафтогазової інженерії та технологій 

відвідали виробничий цех ТОВ «Укрнафтагазсервіс». 

 

Ознайомлення з ремонтною базою ТОВ «Укрнафтагазсервіс» компанії Wenzel 

   

Студенти Навчально-наукового інституту нафти і газу на практиці в ПрАТ 

«Нафтогазвидобування» та стажуванні в сервісній компанії  SKS 
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                Практика студентів-іноземців             Студентки ННІ НГ 

ННІ НГ в лабораторії ТЕХСОР    . під час виробничої практики 

           на ДП «Укрнаукагеоцентр» 
 

25 квітня 2018 року завдяки плідній співпраці ПолтНТУ та компанії  

СП «Полтавська газонафтова компанія (СП ПГНК)» викладачі та студенти 

навчально-наукового інституту нафти і газу мали змогу відвідати сучасну 

установку комплексної підготовки нафти, газу і конденсату, яка розташована у 

селі Соколова Балка Новосанжарського району. Студенти та викладачі 

ознайомилися із сучасним обладнанням, змогли задати питання фахівцям з 

видобутку та підготовки вуглеводнів. Під час екскурсії була висвітлена 

інформація про технологічні процеси, які здійснюються на промисловому 

майданчику, особливості експлуатації родовищ, продукція яких проходить 

підготовку. Студенти під час екскурсії дізналися про технічні показники 

обладнання, ступені сепарації газу, були ознайомлені із компресорним 

обладнанням. Оскільки участь у екскурсії брали студенти, які навчаються на 

різних спеціальностях підготовки фахівців нафтогазового профілю, кожен зміг 

більш детально вивчити індивідуальні особливості роботи з вуглеводневою 

сировиною. Крім цього, екскурсанти змогли обговорити питання можливості 

проведення виробничих та переддипломних практик на базі даного 

підприємства, кваліфікаційні вимоги для майбутнього працевлаштування. 

https://www.facebook.com/fngp.pntu/photos/pcb.1793689957593128/1793689664259824/?type=3
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Практика студентів ННІ нафти і газу в СП «Полтавська газонафтова компанія»  

с. Соколова Балка Новосанжарського району. 

 

Традиційно співробітники та студенти кафедри теплогазопостачання, 

вентиляції та теплоенергетики ПолтНТУ приймають участь у роботі щорічної 

спеціалізованої виставки Аква-Терм у м. Києві.  

 

 
Спеціалізована виставка Аква-Терм у м. Києві. 

 

У червні 2018 року студенти навчально-наукового інституту нафти і газу 

ПолтНТУ відвідали виробничі об’єкти ТОВ «Везерфорд Україна»: 

https://www.facebook.com/fngp.pntu/photos/pcb.1802816170013840/1802816046680519/?type=3
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Екскурсія викладачів та студентів на виробничі об'єкти ТОВ «Везерфорд Україна» 

Студенти навчально-наукового інституту нафти і газу ПолтНТУ вивчають 

передові технології компанії «Weatherford». Під час практичних занять студенти 

спеціальностей «Нафтогазова інженерія та технології», «Нафтогазова справа» 

відвідали цех з підготовки сервісного обладнання для буріння свердловин 

компанії «Weatherford» і на практиці ознайомились з сучасним технологічним 

обладнанням для буріння свердловин, геофізичних досліджень, фішингових 

робіт, капітального ремонту свердловин.  

Влітку 2018 року студенти ННІ нафти і газу проходили практику на різних 

підприємствах нафтогазової галузі: ПрАТ «Нафтогазвидобування»;  

ТОВ «УкрСКС»; ДТЕК «Нафтогаз»; СП «Нафтогазова компанія» та інших; в 

структурних підрозділах ПАТ «Укргазвидобування»: БУ «Укрбургаз» 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BD%D1%82%D1%83?source=feed_text
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(Полтавське відділення бурових робіт, Хрестищенське відділення бурових 

робіт); ГПУ «Полтавагазвидобування»; ДП «Укрнаукагеоцентр» та інших. 

 

Практика студентів ННІ НГ в НТП «Бурова Техніка» 
 

Основними базами проходження переддипломної практики студентами 

ННІ фінансів, економіки та менеджменту у 2018 р. були 173 підприємства, 

організації та установи міста Полтави та області, в тім числі: 

У жовтні 2018 року відбулася зустріч регіонального представника 

професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік» Кудель Т.В. 

із студентами, що навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування». У ході 

зустрічі представник газети проінформувала студентів про зміст матеріалів 

газети, можливість стажування в редакції. 
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У жовтні 2018 року для студентів кафедри економіки підприємства та 

управління персоналом було організовано проведення другого практичного 

заняття з дисципліни «Планування та організація виробничої діяльності» у філії 

«Кобеляцький цукровий завод» ТОВ «Цукроагропром». 

  

Начальник планово-економічного відділу Поставна Т.П. на практичному 

занятті на тему: «Управління витратами за місцем їх виникнення» поділилася 

досвідом розробки та впровадження бізнес-планування та бюджету 

підприємства. Студенти активно приймали участь в обговоренні питань, що 

виникли під час дискусії. 
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У студентів гуманітарного факультету, які навчаються за спеціальністю 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», з 06.08.2018 р. по  

30.09.2018 р. була проведена магістерська практика. Цього року місцями 

практичної діяльності були: комунальне підприємство облради 

«Полтававодоканал», НГВУ «Полтаванафтогаз», Шевченківська районна у  

м. Полтава рада, Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся 

Гончара, ПСП «Ковпаківець» (с. Мала Рублівка, Котелевський район, 

Полтавська обл.), Чутівський районний територіальний центр соціального 

обслуговування, Агрохолдинг «Астарта Київ», Хорольська філія ВП» «Колос» 

(с. Кравці, Хорольський район, Полтавська область). 
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Студенти університету на робочих місцях 

(Шевченківська районна у м. Полтава рада) 

 

 

Студентка ПолтНТУ працює у відділі кадрів комунального підприємства  

Полтавської облради «Полтававодоканал» 

 

Результативно пройшла практика магістрантів гуманітарного факультету в ТОВ 

«Бурова техніка». Фахівці ТОВ «Бурова техніка» завжди діляться своїм 

професійним досвідом і допомагають студентам ПолтНТУ здобувати нові знання 

під час проходження практики в компанії. Начальник відділу технічного 

перекладу Яніна Базалій проводила практичні заняття в університеті, де 

розповідала про правильний переклад технічних термінів, ведення ділового 

листування та спілкування і оформлення документів. 

https://www.facebook.com/burovatechnika/photos/pcb.250849108890743/250848645557456/?type=3
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Начальник відділу технічного перекладу Яніна Базалій ТОВ «Бурова техніка»  

проводить лекції з фаху в рамках практики 

 

Студенти кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини 

проходили практику на лікувально-профілактичних закладами міста Полтави за 

єдиним графіком, були створені бригади методичних керівників для виїзду на 

бази практики з метою контролю та вивчення проблем у виконанні програм 

практики та фахової підготовки студентів.  

Другий рік поспіль студенти отримували добру практичну підготовку на 

курорті мінеральних вод Моршина та у Стрийському районному центрі 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів (Львівська область). 

Особливістю ознайомчої практики є відвідування діючих санаторіїв, 

профілакторіїв. Під час навчальної практики основний акцент ставився на 

оволодіння студентами практичних навичок. Студенти мали можливість 

працювати у Стрийському районному центрі соціальної реабілітації дітей-

інвалідів, бути присутніми при різних методах обстеження та діагностики 

пацієнтів, брати участь в обході завідувачів відділів. Студенти спеціальності 

«Фізична терапія, ерготерапія» відвідали мінеральні джерела Моршина та 

зустрілися із заступником головного лікаря з медичного обслуговування  

ДП СКК «Моршинкурорт». 

https://www.facebook.com/burovatechnika/photos/pcb.250849108890743/250848645557456/?type=3
https://www.facebook.com/burovatechnika/photos/pcb.250849108890743/250848645557456/?type=3
https://www.facebook.com/burovatechnika/photos/pcb.250849108890743/250848628890791/?type=3
https://www.facebook.com/burovatechnika/photos/pcb.250849108890743/250848628890791/?type=3
https://www.facebook.com/burovatechnika/photos/pcb.250849108890743/250848645557456/?type=3
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Ознайомлення з базами практик санаторно-курортного комплексу «Моршин» студентів 

спеціальностей «Фізична терапія, ерготерапія» та «Фізична культура і спорт» 

 

Практика студентів творчих спеціальностей ННІ архітектури і будівництва 

проходила у 2018 р. із виїздами студентів за кордон з використанням 

можливостей закордонних закладів вищої освіти – партнерів ПолтНТУ. 

 

 

Перший Українсько-Бельгійський архітектурно-художній воркшоп по реконструкції 

колишньої шахти La Pass (17-25 березня 2018 р. м. Монс, Бельгія) 
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Мистецький проект студентів кафедри образотворчого мистецтва «Барви брами». 

Художнє оформлення паркану Університету у стилістиці стріт-арту (червень, 2018) 

 

 

Мистецький проект студентів кафедри образотворчого мистецтва «Барви брами». 

Художнє оформлення паркану університету у стилістиці стріт-арту (червень, 2018) 
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І літня архітектурно-художня школа ПолтНТУ «Досліджуємо Полтавщину разом» 

(липень 2018) на якій студенти архітектурних та художніх спеціальностей ПолтНТУ 

вивчали мистецькі традиції Полтавського краю 
 

29 листопада 2018 року для студентів ННІ архітектури і будівництва,  

ННІ інформаційних технологій та механотроніки та ННІ фінансів, економіки та 

менеджменту ПолтНТУ було проведено презентацію ТОВ «Системи 

модернізації складів», яка займається розробкою, проектуванням, 

виробництвом, монтажем і подальшим технічним обслуговуванням 

транспортувальних та сортувальних ліній. Виконавчий директор ТОВ «СМС» 

Костенко А.О. та директор з управління персоналом Федоренко О.В. розповіли 

про компанію, показали цікавий відеоролик про її роботу, запросили на роботу 

студентів на вакантні посади (інженер-конструктор, менеджер по персоналу), 

відповіли на всі питання студентів і викладачів та розповіли про переваги 

працевлаштування у ТОВ «СМС». 

За підтримки ректора ПолтНТУ і директора ТОВ «Будівельна компанія 

«Комбінат виробничих підприємств» Сергія Васильовича Іващенко для 

студентів проведені виїзні практичні заняття на заводі, що є одним з напрямків 

покращення практичної підготовки. 

У листопаді 2018 року було проведено планове виїзне практичне заняття з 

дисциплін «Будівельне матеріалознавство» і «Технології бетонних і 

залізобетонних виробів» на підприємстві ТОВ «Будівельна компанія «Комбінат 

виробничих підприємств» в с. Терешки Полтавської області для студентів  

ННІ архітектури та будівництва під керівництвом доцента кафедри технології 
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будівельних конструкцій, виробів і матеріалів Шульгіна В.В. Це одне з 

передових підприємств області з будівництва житла та виготовлення бетонних, 

залізобетонних і дерев’яних виробів і конструкцій. На підприємстві працює 10 

випускників університету будівельників-технологів. 

В проведенні практичного заняття приймав активну участь головний 

інженер підприємства Боднар І.М., який проінформував студентів про 

виробництво різноманітної будівельної продукції, акцентував увагу на 

виробництві кілець бетонних і фундаментних блоків за сучасною технологією 

швидкої розпалубки та запросив студентів до проходження виробничої практики 

з подальшим працевлаштуванням. 

  

Студенти ПолтНТУ з головним інженером 

Боднар І. М. 

 

Новий сучасний бетонозмішувальний цех 

 
Геодезична практика студентів ННІ архітектури і будівництва на території  

університету (липень 2018р.) 
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Геодезична практика студентів навчально-наукового інституту архітектури і будівництва 

на території Дендропарку (2018 р.) 

 

Частина студентів проходили влітку виробничу практику на теренах 

університету, на базі кафедральних навчально-наукових лабораторій і 

виробничо-експлуатаційних структур господарської частини університету. У 

переважній більшості це були студенти ННІ архітектури і будівництва,  

ННІ інформаційних технологій і механотроніки, а також ННІ нафти і газу, які 

брали учать у масштабних роботах, що відповідають їх спеціальності. 

Студенти гуманітарного факультету у переважній більшості були 

направлені на кафедри і у відділи університету, де ознайомились з 

документообігом і проходили практику, що відповідає напряму підготовки. 

Студенти напряму фізична реабілітація продовжили добру традицію і майже 

у повному складі успішно пройшли практику у Монтесорі-центрі реабілітації 

дітей інвалідів «Соняшник», центрі реабілітації дітей з ураженнями нервової 

системи та Обласному санаторії для дітей з порушенням опорно-рухового 

апарату. 

Студенти напрямів підготовки «Електротехніка та електромеханіка», 

«Телекомунікації», «Комп’ютерна інженерія» ННІ інформаційних технологій і 

механотроніки залучались до проведення електричних комунікацій і комунікацій 

зв’язку в навчальних корпусах та студмістечку, що відповідає їх кваліфікації і 

напряму підготовки. 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Система дистанційного навчання університету як елемент інформаційної 

системи управління університетом і форма організації навчального процесу 

здійснюється на платформі Moodle. 
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Програмно-технічне функціонування системи дистанційного навчання 

університету здійснюється на власному, спеціально виділеному сервері. 

Кількість розгорнутих на платформі дистанційного навчання університету 

дистанційних курсів навчальних дисциплін (певного рівня наповнення) складає 

1050, з них 11 дистанційних курсів англійською мовою. Провадиться 

цілеспрямована робота щодо покращення якісного наповнення дистанційних 

курсів навчальними, методичними та довідковими матеріалами. 

На початку 2018 року працівниками відділу ДН було проведено 

внутрішній аудит стану системи дистанційного навчання університету. Отримані 

результати було доведено до дирекції інститутів та деканів факультетів 

університету.  

 

 
Рис. Чисельність дистанційних курсів, розгорнутих на платформі  

дистанційного навчання університету 

 

Загальна чисельність користувачів системи дистанційного навчання 

університету на 15 грудня 2018 року складає 6112 осіб. 
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Рис. Кількісний та категорійний склад користувачів  

 системи дистанційного навчання університету 

Програмно-технічні засоби системи дозволяють з придатною швидкістю 

обслуговувати одночасно до 800 користувачів. 

Інтерфейс системи дистанційного навчання університету підтримує 

чотири мови спілкування (українську, російську, англійську, французьку). На 

ресурсі дистанційного навчання університету представлено всі факультети і 

майже всі кафедри, також певні віддалені навчальні підрозділи. Для зручності 

роботи користувачів які мають вузько екранні пристрої доступу до Internet існує 

інтерфейс, придатний для перегляду та роботи з дистанційними курсами на 

зазначених пристроях. 
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Діяльність науково-технічної бібліотеки 

Фонд науково-технічної бібліотеки складає 498 518 примірників, з них 233 

404 прим. – наукової літератури, 237 720 прим. – навчальної літератури. 

Електронних носіїв із записом – 156 прим., мережних локальних документів – 

7379 прим. Протягом року у фонд науково-технічної бібліотеки надійшло 1743 

примірників книг, журналів та електронних видань.  

Враховуючи зростаючі потреби в інформаційному забезпеченні читачів  

науково-технічна бібліотека наполегливо шукає нові підходи до вирішення 

проблем пошуку та надання  інформації для забезпечення доступу до неї 

науковців та студентів. Тому пріоритетний напрямок роботи науково-технічної 

бібліотеки – формування цифрових ресурсів і надання доступу до них.  

Головне джерело надання доступу до інформаційних ресурсів  науково-

технічної бібліотеки та інших ресурсів  web-сайт науково-технічної бібліотеки 

ПолтНТУ (http://lib.pntu.edu.ua). На сайті постійно надається інформація про нові 

надходження до фонду бібліотеки, про визначні події в  науковому, освітньому і 

культурному житті університету та України. Зростає кількість віддалених 

читачів, які користуються інформаційними ресурсами науково-технічної 

бібліотеки. Через сайт надається доступ до власних і придбаних баз даних, а 

саме: електронного каталогу, електронної бібліотеки, ресурсів інших навчальних 

закладів, ресурсів Інтернет тощо. 

Інституційний репозитарій (http://reposit.pntu.edu.ua/) нараховує 4620 

документів. Зайти в репозитарій можна як з офіційного сайту університету, так і 

з сайту науково-технічної бібліотеки.  

Обсяг електронного каталогу, як основної бази даних науково-технічної 

бібліотеки, складає 233 774 бібліографічних записів, а електронна бібліотека 

налічує 7379 одиниць зберігання.  

Здатність використовувати можливості нового інформаційного 

середовища залежить від стану інформаційної культури користувачів. Цьогоріч 

для студентів-першокурсників в курсі «Основи інформаційної культури» було 

прочитано лекцію «Культура академічної доброчесності», яка складалася з 2-х 

частин: «Академічна доброчесність. Проект Сприяння академічній 

http://reposit.pntu.edu.ua/
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доброчесності в Україні (SAIUP)» та «Плагіат – порушення академічної 

доброчесності». 

Безпровідні Wi-Fi точки доступу у читальних залах бібліотеки дають 

можливість розширити доступ читачам у науковий та освітній простір, до 

бібліографічної інформації і повнотекстових баз даних, світових інформаційних 

мереж. 

Науково-технічна бібліотека як методичний центр Полтавського 

обласного методичного об’єднання бібліотек ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації 

здійснює методичне керівництво бібліотеками закладів вищої освіти міст 

Полтави і Кременчука.  

Працівники НТБ велику увагу приділяють тісному професійному 

спілкуванню між бібліотечними працівниками бібліотек Полтави та України, 

приймають активну участь в міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-

практичних конференціях та семінарах. Так, 26-28 вересня 2018 р. в м. Харкові 

проходила Міжнародна наукова конференція «Креативність класики: сучасна 

бібліотека очима молодих», на якій виступила директор науково-технічної 

бібліотеки В.О. Сидоренко з доповіддю «Бібліотеки майбутнього: погляд з 

Полтави» / Libraries of the Future: Poltava point of view. 

У збірнику матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації», яка відбулася 22 

листопада 2018 року в Полтаві була опублікована доповідь директора НТБ 

ПолтНТУ В.О. Сидоренко «Стратегія розвитку науково-технічної бібліотеки 

закладу вищої освіти». 

Під час цих конференцій проведено професійні обговорення питань 

використання бібліотеками сучасних інформаційних технологій у процесі 

створення інтегрованих цифрових ресурсів, роль бібліотеки в забезпеченні 

відкритого доступу до інформації та інші актуальні фахові питання.  

В 2018 році НТБ згідно з планом соціокультурної діяльності було 

підготовлено 49 книжкових виставок, 28 переглядів літератури, та організовано 

6 фотозон різної тематики. 
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4. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

Співробітництво із загальноосвітніми закладами, професійно-технічними 

училищами та  управліннями освіти виконавчих комітетів  

Полтавської області 

 

Наразі ПолтНТУ уклав угоди про співпрацю майже з усіма навчальними 

закладами Полтавської області: 36 ЗЗСО м. Полтави та Полтавською міською 

асоціацією керівників закладів освіти «Співдружність», 13 міськими та 

районними відділами освіти Полтавської області та 108 ЗЗСО області, серед них 

29 шкіл м. Кременчука, 6 – м. Горішні Плавні, 21 – Полтавського району та 36 

ПТНЗ області.  

  

 

Згідно з укладеними угодами співробітники підготовчого відділення і 

представники кафедр, навчально-наукових інститутів та гуманітарного 

факультету ПолтНТУ протягом 2018 року проводили профорієнтаційні заходи у 

школах м. Полтави та Полтавської області, а саме:  

- свято Першого дзвоника; 

- профорієнтаційні бесіди стосовно роботи підготовчих курсів, 

спеціальностей ПолтНТУ, правил прийому до ПолтНТУ, реєстрації та 

вибору сертифікатів ЗНО-2019; 

- екскурсії по ПолтНТУ; 

- Всеукраїнські олімпіади ПолтНТУ з математики, фізики, хімії; 

- участь у шкільних батьківських зборах; 

- оглядові та предметні лекції; 

- читання лекцій для школярів викладачами ПолтНТУ у навчально-

наукових лабораторіях університету; 

- свято Останнього дзвоника; 

- День гімназії «Стань студентом!»; 

- реєстрація електронних заяв на вступ до ЗВО у школах області тощо. 
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Протягом вересня 2018 року представники ПолтНТУ проводили зустрічі зі 

школярами стосовно підготовчих курсів, що діють на базі ПолтНТУ, 

спеціальностей університету, а саме: 

Назва Захід 

КЗ «Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1  

імені І.П. Котляревського» 
зустріч із 11-
класниками 

КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2»  
зустріч із 11-
класниками 

КЗ «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3»  
зустріч із 11-
класниками 

КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5» 
зустріч із 11-
класниками 

КЗ «Полтавська гімназія № 6 » 
зустріч із 11-
класниками 

Полтавська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9   
зустріч із 11-
класниками 

Полтавська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 10  

імені В.Г. Короленка   
зустріч із 11-
класниками 

Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11   
зустріч із 11-
класниками 

КЗ «Полтавська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 12» 
зустріч із 11-
класниками 

Полтавська гімназія № 13   
зустріч із 11-
класниками 

КЗ «Полтавська гімназія «Здоров’я»   № 14» 
зустріч із 11-
класниками 

Полтавська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 16   
зустріч із 11-
класниками 

Полтавська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 18   
зустріч із 11-
класниками 

КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19» 
зустріч із 11-
класниками 

КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20  

імені Б.Серги» 
зустріч із 11-
класниками 

Полтавська гімназія  № 21   
зустріч із 11-
класниками 

КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22» 
зустріч із 11-
класниками 

КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25» 
зустріч із 11-
класниками 

КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№ 26» 
зустріч із 11-
класниками 

КЗ «Полтавська  загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №28»   
зустріч із 11-
класниками 

Полтавська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №29   
зустріч із 11-
класниками 

КЗ «Полтавська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 30» 
зустріч із 11-
класниками 

КЗ «Полтавська гімназія  № 32» 
зустріч із 11-
класниками 

Полтавська гімназія  № 33   
зустріч із 11-
класниками 

Полтавської області Полтавська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 37   
зустріч із 11-
класниками 

КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38» 
зустріч із 11-
класниками 
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Співробітники ПолтНТУ відвідали батьківські збори у школах м. Полтави. 

Назва Захід 

Полтавська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4   
батьківські 

збори 

Полтавська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 7 ім. Т.Г. 

Шевченка» 
батьківські 

збори 

Полтавська гімназія  № 17   
батьківські 

збори 

 

Екскурсії та День школи «Стань студентом!» у ПолтНТУ 

Протягом 2018 року у ПолтНТУ були проведені екскурсії для учнів шкіл 

м. Полтави та області.  

Уперше започатковано новий вид профорієнтаційної роботи – День 

гімназії або школи «Стань студентом!» 

№ 

з\

п 

Назва ЗЗСО 
Кількість 

учнів 
Дата проведення 

1.  КЗ «Полтавська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 3»  

41 
13 березня 2018 

2.  Полтавська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 4  

60 
24 квітня 2018 

3.  Полтавська гімназія № 13   30 14 травня 2018 

4.  КЗ «Полтавська гімназія «Здоров’я»   № 14» 30 23 травня 2018 

5.  Полтавська гімназія № 17 Полтавської 

міської ради Полтавської області 

52 
10 квітня 2018 

6.  Полтавського кооперативного коледжу  20 25 травня 2018 

7.  День гімназії у ПолтНТУ для учнів 

Полтавської гімназії № 17 

63 05 грудня  2018 

8.  День гімназії у ПолтНТУ для учнів 

Полтавської гімназії № 13 

82 
10-12 грудня 2018 

9.  День школи у ПолтНТУ для учнів 

Полтавського ЗЗСО № 38 

60 11 грудня  2018 

10.  День школи у ПолтНТУ для учнів Гадяцької 

школи-інтернату імені Є.П. Кочергіна 

60 
13 грудня  2018 

11.  День гімназії у ПолтНТУ для учнів 

Полтавської гімназії № 33 

60 
14 грудня  2018 

12.  День школи у ПолтНТУ для учнів 

Полтавського ЗЗСО № 4 

70 
18 грудня  2018 

 УСЬОГО 628  
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13 березня 2018 року у лабораторіях ПолтНТУ відбулися практичні заняття 

з природничих наук для учнів 10-11 класів Полтавської спеціалізованої ЗОШ I-

III ступенів № 3 за ініціативи кафедри фінансів і банківської справи з 

перепідписанням угоди про продовження співпраці між навчальними закладами. 

 

  

 

10 квітня 2018 року ПолтНТУ зустрічав учнів 10-11 класів Полтавської 

гімназії №17, яких ознайомили з науковими лабораторіями, навчальними 

аудиторіями, мовними центрами нашого університету. Відбулася зустріч із 

ректором ПолтНТУ, у ході якої було поновлено угоду про співпрацю між 

гімназією та ПолтНТУ.  

24 квітня 2018 року  відбувся профорієнтаційний захід для учнів 

Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 (60 чоловік) у рамках 

співпраці між навчальними закладами. Учні відвідали наукові лабораторії, 

навчальні аудиторії, мовні центри нашого університету, відбулася зустріч із 

ректором ПолтНТУ. 
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14 травня 2018 року відбувся профорієнтаційний захід (екскурсія по 

ПолтНТУ ) для учнів Полтавської гімназії  № 13 (30 осіб).  
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23 травня 2018 року відбувся профорієнтаційний захід (екскурсія по 

ПолтНТУ ) за участі Полтавської гімназії  № 14 (30 осіб).  

   

 

25 травня 2018 року у ПолтНТУ відбулася екскурсія та презентація 

університету для випускників (20 осіб) Полтавського кооперативного коледжу за 

підтримки кафедри фінансів і банківської справи. 
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День гімназії (школи) «Стань студентом!» 

 

05 грудня 2018 року ПолтНТУ у рамках профорієнтаційної роботи провів 

День гімназії «Стань студентом!» для учнів Полтавської гімназії № 17. До 

ПолтНТУ завітали 63 учні випускних класів разом із класними керівниками. На 

Дні гімназії була представлена різноманітна програма, а саме: зустріч із 

ректором, волонтером Корпусу Миру, студентським активом. Викладачі 

університету провели лекційні заняття з математики, фізики, англійської мови, 

хімії, української літератури, інформатики; учні відвідали:   

1. Лабораторію 3D моделювання та візуалізації нафтогазових технологій;  

2. Музей грошей та шпаргалок;  

3. Лабораторію нафти й газу;  

4. Лабораторію кафедри залізобетонних конструкцій та опору матеріалів;  

5. Лабораторію механотроніки;  

6. Залу сучасного мистецтва; 

7. Виставку робототехніки;  

8. Лабораторію кафедри технологій будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів; 

9. Міжнародні мовні центри ПолтНТУ; 

10. Залу наукових досягнень ПолтНТУ.  
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10-12 грудня 2018 року проведення Дня гімназії у ПолтНТУ для учнів 

Полтавської гімназії № 13 Полтавської міської ради Полтавської області 

19-20 квітня 2018 року на базі ПолтНТУ відбувся захід «Дні фінансової 

обізнаності», у якому окрім студентів університету взяли участь учні шкіл і 

коледжів м. Полтави та Полтавської області, а саме: ЗЗСО №3 (21 осіб),  

ЗЗСО № 32 (25 осіб), № 16 (29 осіб), № 38 (30 осіб), № 31 (29 осіб), № 20 (30 

осіб), № 27 (27 осіб), № 6 (30 осіб), № 28 (20 осіб), № 26 ( 22 осіб), № 14 (35 осіб), 

№ 1 (30 осіб), № 33 (28 осіб); політехнічний коледж (36 осіб), Миргородський 

художньо-промисловий коледж ім. М.В. Гоголя (17 осіб), Полтавський 

професійний ліцей (19 осіб); відвідали захід майже 500 майбутніх абітурієнтів. 
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Всеукраїнська Олімпіада ПолтНТУ 

Уперше в ПолтНТУ 12 травня 2018 року відбувся ІІ тур Всеукраїнської 

Олімпіади ПолтНТУ (36 абітурієнтів). Сертифікати переможців ІІ туру 

Всеукраїнської Олімпіади ПолтНТУ були вручені на святах Останнього 

дзвоника 31 травня 2018 року у школах м. Полтави та Полтавської області. 

  

Скороходівська (Артемівська) ЗОШ  І-ІІІ ст. Чутівського району 

 

              

Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24  Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 
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Проведення лекцій для випускників шкіл викладачами ПолтНТУ 

У вересні 2018 року започатковано нову форму профорієнтаційної роботи – 

читання лекцій викладачами ПолтНТУ, проведення екскурсій в університеті для 

випускників шкіл м. Полтави та області.  

Протягом вересня - грудня 2018 року школярі 9-11 класів спеціалізованої 

ЗОШ №3 та гімназій № 13, 17 м. Полтави ознайомилися із навчально-науковими 

лабораторіями ПолтНТУ, прослухали лекції з фізики, хімії, інформатики, 

фінансової грамотності, математики та української мови, котрі провели 

викладачі університету. 

Влітку в Корпусному парку та 15 вересня 2018 року у внутрішньому 

дворику ПолтНТУ відбулася виставка «Місто професій», у якій взяли участь усі 

кафедри ПолтНТУ, демонструючи свої досягнення учням полтавських шкіл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27- 29 вересня 2018 року в місті Горішні Плавні за підтримки міського 

голови Дмитра Бикова в Палаці культури і творчості пройшов ІV Міжнародний 

фестиваль робототехніки «FERREXPO ROBOT FEST». 

Під час фестивалю творчі та обдаровані діти з 12 регіонів України, а також 

гості із Білорусі і Польщі мали можливість проявити себе, знайти новий 

напрямок розвитку, познайомитися з однодумцями та взяти участь у різних 

змаганнях. Уперше відвідала фестиваль і делегація Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка під керівництвом директора 

навчально-наукового інституту інформаційних технологій і механотроніки. 

 

  

  



 50 

Оглядові та предметні лекції у ЗНЗ 

Починаючи з вересня 2018 р. старший викладач кафедри фінансів і 

банківської справи Дахно О.М. проводить заняття із фінансової грамотності для 

учнів Полтавської гімназії № 17. 

9 листопада 2018 року проведено лекторій до Всесвітнього дня науки в 

Полтавській загальноосвітній школі № 26 викладачами ННІ інформаційних 

технологій та механотроніки для школярів 10-х класів. 

    

 

Наукові гуртки для школярів у ПолтНТУ 

У ПолтНТУ діє гурток «Основи робототехніки та комп’ютерного 

моделювання» під керівництвом викладачів університету для учнів 8-11 класів 

м. Полтави в кількості 15 осіб.  

  

          

На кафедрі фізики з 02 жовтня 2018 року працює науковий гурток МАН 

«Наукові дослідження в фізиці», в якому приймають участь 25 школярів 

полтавських шкіл. Науковий керівник гуртка – доцент кафедри фізики 

Петровський О.М. 

Із 5 вересня 2018 року розпочав роботу гурток «Фізична хімія. 

Експериментальні дослідження» (науковий керівник – доцент Сененко Н.Б.). 
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Членами гуртка є учні різних закладів середньої освіти Полтавської області. 

Сененко Н.Б. проводить активну роботу по наданню теоретичної та 

експериментальної підготовки учнів на базі кафедри хімії (хімічна лабораторія) 

ПолтНТУ.  

Під час роботи гуртка 

«Фізична хімія. 

Експериментальні 

дослідження» (керівник 

доц. Сененко Н.Б.)

 
 

Співпраця із ПТНЗ 

20 лютого 2018 року в рамках укладеної угоди між ПолтНТУ та Вищим 

професійним гірничо-будівельним училищем м. Горішні Плавні співробітники 

підготовчого відділення провели лекції з української мови та літератури для 

випускників училища з метою підготовки до складання ЗНО (державна 

підсумкова атестація) та презентували тестові зошити кожному випускникові. 

 

 

Планується продовжити читання лекцій із української мови та математики 

у м. Горішні Плавні для випускників Вищого професійного гірничо-

будівельного училища для підготовки до складання ЗНО – 2019, починаючи із 

січня 2019 року. 

 

Співпраця із ЗВО I – II рівнів акредитації 

Викладачі ННІНГ провели профорієнтаційні зустрічі з учнями ЗВО I – II 

рівнів акредитації: 

- вересень 2018 р. – професор Голік Ю.С. провів профорієнтаційну лекцію 

випускникам Хорольського агропромислового коледжу; 
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- 29.10.2018 р., доцент Кутний Б.А. провів екскурсію по лабораторіям 

кафедри ТГВтаТ для студентів Полтавського коледжу нафти і газу (20 осіб); 

- 30.10.2018, доцент Гузик Д.В. - екскурсія по лабораторіям кафедри 

ТГВтаТ  для студентів Миргородського художньо-промислового коледжу  

(18 осіб); 

- 31.10.2018, доцент Федяй Б.М. - екскурсія по лабораторіям кафедри 

ТГВтаТ для студентів Полтавського коледжу нафти і газу (17 осіб). 

У жовтні 2018 року викладачі кафедри нафтогазової інженерії та 

технологій провели профорієнтаційну роботу в 3-х ЗОШ м. Запоріжжя та в 

Запорізькому колегіумі «Мала гуманітарна академія» Запорізької міської ради 

Запорізької області. 

Викладачі ННІ будівництва та архітектури провели зустрічі зі студентами 

ЗВО I – II рівнів акредитації, а саме: 12 жовтня 2018 року викладачі кафедри 

будівельних машин і обладнання провели зустріч із викладачами та студентами 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва та обговорили 

порядок проведення предметних олімпіад. 

Протягом вересня – жовтня 2018 року викладачі ННІ ФЕМ провели 

зустрічі зі студентами ЗВО I – II рівнів акредитації: 

- Миргородського художньо-промислового коледжу М.В. Гоголя ПолтНТУ; 

- Полтавського коледжу нафти і газу ПолтНТУ; 

- Полтавського комерційного технікуму; 

- Полтавського кооперативного коледжу; 

- Коледжу управляння, економіки і права ПДАА; 

- Полтавського коледжу харчових технологій,  

- Полтавського політехнічного коледжу НТУ «Харківський політехнічний 

інститут»;  

- Військового коледжу сержантського складу Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації; 

- Кременчуцького льотного коледжу НАУ.  
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Участь у освітніх виставках в Україні 

13 листопада 2018 року ПолтНТУ взяв участь у щорічній виставці-

презентації «Освіта-2018» 

 

15 листопада 2018 року ПолтНТУ презентував свої досягнення у 

щорічному ярмарку професій під назвою «Веселка робітничих професій» у 

приміщенні Михайлівського опорного навчального закладу Машівського району 

Полтавської області (відвідали захід 100 випускників).     

  

 

16 листопада 2018 року ПолтНТУ презентував досягнення у виставці-

презентації закладів вищої освіти м. Полтави, присвяченій Дню студента 
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22 листопада 2018 року ПолтНТУ презентував досягнення у 

профорієнтаційному заході «Ярмарок професій» у смт. Велика Багачка, на 

якому були присутні понад 200 випускників Великобагачанського району. 

  

23 листопада 2018 року ПолтНТУ взяв участь у міській науково-

практичній конференції «Профорієнтація: вчора, сьогодні, завтра», яка 

відбулася у приміщенні ЗОШ I-III ступенів № 6 м. Горішні Плавні (присутні 

випускники м. Горішні Плавні, майже 300 осіб).     
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Співробітництво ПолтНТУ із Полтавським територіальним  

відділенням Малої академії наук України 

Завдяки активній роботі ректора університету, професора В.О. Онищенка по 

виконанню на громадських засадах повноважень президента Полтавського 

територіального відділення МАН України в університеті проводяться наукові 

заходи для талановитої учнівської молоді.  

№ Назва заходу 

Місце та 

терміни 

проведення 

Кількість 

учасників 

1.   II етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

України Полтавської області  

09-11 

лютого 

2018 року 

700 

учасників 

2.  Обласний конкурс для учнів 7-11 класів  «Фізика 

в житті людини» 

26 квітня 

2018 року 

33 

учасники 

3.  Обласний семінар-практикум керівників науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського 

територіального відділення Малої академії наук 

України в секціях «Хімія», «Екологія», «Фізика», 

«Техніка» 

30 жовтня 

2018 року 

50 

учасників 

4.  І етап  Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Полтавського територіального відділення Малої 

академії наук України в 2018-2019 н. р. 

07 грудня 

2018 року 

383 

учасника 

 

09-11 лютого 2018 року проходив II етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального 

відділення МАН України. Цього року учасників обласного етапу конкурсу-

захисту близько 700. Роботи були подані в 38 секціях 12-ти наукових відділень. 

    

 

24квітня 2018 року відбувся обласний конкурс для учнів 7-11 класів  

«Фізика в житті людини». У конкурсі взяли  участь 33 конкурсанти.  
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30 жовтня 2018 року було проведено обласний семінар-практикум 

керівників науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського 

територіального відділення Малої академії наук України в секціях «Хімія», 

«Екологія», «Фізика», «Техніка», на якому були присутні 50 керівників наукових 

гуртків із технічних і природничих напрямів МАН зі шкіл Полтавської області, 

таким чином популяризуючи  інженерно-технічні та природничо-математичні 

напрями, що є надзвичайно важливим для підготовки кадрів, що 

забезпечуватимуть розвиток високотехнологічного виробництва України! 

 
 

Проведення профорієнтаційної роботи потребує нових підходів з боку 

науково-педагогічних працівників, широкого використання електронних 

інформаційних ресурсів для систематичного контакту з майбутніми 

вступниками, доведення до них актуальної інформації щодо формування 

привабливого іміджу спеціальностей і випускових кафедр. 

7 грудня 2018 року у ПолтНТУ пройшов І етап Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2018-2019 

н.р. Вже вкотре юні науковці захищали свої роботи на базі нашого університету. 

На урочистому відкритті зі словами привітання до учнів звернулися президент 

Полтавського територіального відділення МАН, ректор ПолтНТУ та Юрій 

Матвієнко – начальник управління освіти виконавчого комітету Полтавської 

міської ради. 

На І етапі конкурсу-захисту було представлено 383 наукові роботи юних 

дослідників із закладів загальної середньої та позашкільної освіти у 12 

відділеннях і 38 секціях.  
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Співпраця із ХРЦОЯО 

У 2018 році продовжувалося співробітництво між ПолтНТУ та ХРЦОЯО: 

- пункт  реєстрації ЗНО; 

- пункт пробного зовнішнього незалежного оцінювання; 

- пункти основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання (корпус 

Ц, корпус А); 

- пункт ЗНО для здобуття ступеня магістра. 

№ 

з/п 
Пункт ЗНО 

Кількість 

абітурієнтів 

1.  Пункт  реєстрації ЗНО 120 

2.  Пункт пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання 

386 

3.  Пункти основної сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання (корпус Ц, корпус А) 

1666 

4.  Пункт ЗНО для здобуття ступеня магістра 362 

 Усього 2534 

 

24 березня 2018 року в Полтавський національний технічний університет 

імені Юрія Кондратюка завітали 219 майбутніх абітурієнтів для складання  

пробного зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури 

          

31 березня 2018 року в Полтавський національний технічний університет 

імені Юрія Кондратюка для складання  пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання з фізики та біології завітали 167 майбутніх абітурієнта  
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14 квітня 2018 року до Полтавського національного технічного університету 

імені Юрія Кондратюка завітали слухачі підготовчих курсів ПолтНТУ  для 

проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання. 

 

    

 

Кількісний склад абітурієнтів під час складання ЗНО  

(ПолтНТУ, корпус «Ц», «А») протягом травня - червня 2018 р.  

Корпус «А» 

 

24 травня 2018 року 500 абітурієнтів завітали до ПолтНТУ (корпуси –Ц, А) 

для складання ЗНО з української мови та літератури.  

 

Дата проведення 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Предмет Кількість абітурієнтів 

22.05.2018 Математика 217 

24.05.2018 Українська мова і література 220 

04.06.2018 Біологія 211 

06.06.2018 Історія України 185 

11.06.2018 Фізика 212 

13.06.2018 Хімія 190 

  1235 

Дата проведення 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Предмет Кількість абітурієнтів 

24.05.2018 Українська мова і література 215 

06.06.2018 Історія України 216 

  431 
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У цьому році вперше у ПолтНТУ складали в формі ЗНО фахові іспити 

абітурієнти для здобуття ступеня магістра. 

11 липня 2018 року на базі ПолтНТУ відбулося ЗНО для складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра на базі ступеня бакалавр  (корпус –Ц) 

   
 

13 липня 2018 року на базі ПолтНТУ відбулося ЗНО для складання єдиного 

фахового іспиту з права, ТЗНПК для вступу для навчання для здобуття ступеня 

магістра на базі бакалавра (корпус – Ц). 

   
Кількісний склад  під час складання ЗНО 

Дата проведення 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Предмет 
Кількість 

абітурієнтів 

11.07.2018 єдиний вступний іспит (іноземна мова)  189 

13.07.2018 єдиний фаховий вступний іспит (право, ТЗНПК) 173 
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Підготовчі курси ПолтНТУ  

Із 1 жовтня 2018 року розпочалися заняття на підготовчих курсах ПолтНТУ: 

українська мова та література, математика, фізика, історія України, географія, 

англійська мова, креслення, рисунок 

   

Як результат співпраці із загальноосвітніми навчальними закладами в 

рамках підписаних договорів 27 жовтня 2018 року співробітники ПолтНТУ 

провели збори із майбутніми слухачами підготовчих курсів ПолтНТУ та їх 

батьками (84 особи). Майбутні абітурієнти ознайомилися із навчально-

науковими лабораторіями ПолтНТУ 
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Станом на грудень 2018 року на підготовчих курсах навчаються: 

№ 

з/п 
Назва навчального закладу 

Кількість 

осіб ПК 

1.  м. Полтава (вечірні) 67 

2.  м.  Кобеляки 15 

3.  м. Гадяч 38 

4.  Заочні курси 10 

 Усього 130 

 

 

 

Кількісний склад слухачів підготовчого відділення для іноземців центру 

доуніверситетської підготовки Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка 2011-2018 н.р.  
 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Станом 

на 

грудень 

2018 р. 

38 34 33 52 56 78 51 21 

 

Кількісний склад слухачів підготовчих курсів 

2011-2018 р.р.

308 306
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Виконання державного замовлення на підготовку  

фахівців із вищою освітою 

 

Під час вступної кампанії 2018 року до університету подано заяв на здобуття 

ступеня вищої освіти «бакалавр» – 3279 за денною формою навчання та 178 – за 

заочною. Вступниками до магістратури подано 1008 заяв на денну форму 

навчання і 485 на заочну. Загалом до університету подано 4950 заяв на вступ. 

На 1 курс денної форми навчання зарахована 821 особа; на заочну форму 

– 75 особа. 

Прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавр здійснювався на базі 

повної загальної середньої освіти за конкурсом сертифікатів та середнього балу 

атестату з урахуванням вагових коефіцієнтів, а також та на базі ОКР «молодший 

спеціаліст» (за результатами конкурсу середнього балу диплома молодшого 

спеціаліста за умови складання фахового вступного випробування). 

Прийом на навчання на перший курс на базі повної загальної середньої 

освіти за денною формою навчання проводився в межах ліцензованого обсягу за 

спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 

№ 266. 

Кількісний склад слухачів підготовчого відділення для 

іноземців  Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка 

2011-2018 н.р. 
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За пропозиціями директорів навчально-наукових інститутів та декана 

гуманітарного факультету, які у цілому були збалансованими, ПолтНТУ 

отримав максимальне державне замовлення у кількості 362 місця. Рекомендацію 

до зарахування отримали 194 вступника, оригінали документів у визначений 

Умовами прийому термін подали 170 абітурієнтів. Також 19 вступників на 

перший курс на базі повної загальної середньої освіти були зараховані на 

навчання за рахунок державного замовлення відповідно до їх права на особливі 

умови вступу, враховуючі пільги передбачені законодавством України. 3 

абітурієнти – іноземних громадянина зараховані на навчання за державним 

замовленням згідно квоти встановленої Міністерством освіти і науки України 

відповідно до міждержавних угод. 

Результати прийому на навчання для здобуття освітнього рівня бакалавр на 

підставі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання наведені 

в Таблиці. 

Таблиця – Результати прийому на навчання для здобуття  

освітнього рівня «бакалавр» на підставі повної загальної середньої освіти за 

денною формою навчання 
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Код Найменування 

017 Фізична культура і спорт 50  5 7 65 7 11  18 

023 

Образотворче мистецтво, 

декоративно-прикладне 

мистецтво, реставрація 

25  3 3 16 3  1 4 

029 
Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 
20 10 3  48 2 6  8 

035.04 
Філологія (германські мови та 

літератури (переклад включно)) 
30 10 2 4 208 4 26  30 

051 

Економіка (Економічна 

кібернетика та аналітична 

економіка) 

100 10   130  16  16 

071 Облік і оподаткування 120 12 6 4 97 4 12  16 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
100 12 7 12 139 12 19 2 33 



 64 

073 Менеджмент 85 11 7 8 205 8 16 3 27 

075 Маркетинг 35 10 1 3 114 3 12  15 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
80 10 1 1 116 1 20 1 22 

101 Екологія 25 10 2 2 78 2 3  5 

103 Науки про землю 15 10 7 5 26 5   5 

113 Прикладна математика 30 10   20     

122 Комп’ютерні науки 50 25 19 21 224 21 27  48 

123 Комп’ютерна інженерія 50 25 5 6 166 6 9 3 18 

131 Прикладна механіка 30 13 3 2 31 2  1(Б) 3 

133 Галузеве машинобудування 30 11 5 5 44 5 5 1(Б) 11 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

35 14 14 12 51 12 1 24 37 

144 Теплоенергетика 20 10 6 6 22 6 1  7 

172 Телекомунікації та радіотехніка 50 20 4 3 35 3   3 

183 
Технології захисту 

навколишнього середовища 
20 6 4 3 15 3   3 

184 Гірництво 11 13 13 9 56 9 2  11 

185 
Нафтогазова інженерія та 

технології 
110 28 24 21 142 21 12 25 58 

191 Архітектура та містобудування 80   10 55 10 11 12 33 

192 
Будівництво та цивільна 

інженерія 
260 28 28 27 96 27 3 14 44 

193 Геодезія та землеустрій 40 13 4 3 115 3 10 1(Б) 14 

227 Фізична терапія, ерготерапія 20 10 5 3 56 3 14  17 

242 Туризм 50 10 2  123  19 1 20 

274 Автомобільний транспорт 20 11 4 4 48 4 3 3 10 

292 Міжнародні економічні відносини 85 10  1 111 1 17 6 24 

 Усього 1676 362 176 73 2652 187 274 84 560 

 

За відсотком використання ліцензійного обсягу та за кількістю зарахованих 

абітурієнтів найкращим є набір на спеціальності 035.04 Філологія (германські 

мови та літератури (переклад включно) та 122 «Комп’ютерні науки».  

За кількістю зарахованих найкращій набір на спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія», 185 «Нафтогазова інженерія та технології» 

та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 
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Серед зарахованих на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

за кошти фізичних та юридичних осіб 107 абітурієнтів зараховано на небюджетні 

пропозиції.  

Всього на навчання для здобуття ступеня «бакалавр» на підставі повної 

загальної середньої освіти за денною формою навчання зараховано 560 осіб, з 

них 190 осіб за державним замовленням (включаючи 3-ох іноземних громадян) 

та 355 на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (включаючи 81 

іноземного громадянина). Співвідношення для вступників-бюджетників та 

контрактників на базі повної загальної середньої освіти у 2018 році наступне: 

33% − на бюджет, 67% − на контракт. 

Прийом на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на базі 

ОКР «молодший спеціаліст» за денною формою навчання проводився в межах 

ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до 

Переліку галузей знань і спеціальностей, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. 

Держзамовлення для даної категорії становило 131 місце і було фіксованим. 

Для абітурієнтів пільгових категорій було додатково виділено 8 бюджетних 

місць. Конкурсний відбір і зарахування відбувалися за схемою минулого року, а 

саме: конкурсний бал дорівнював середньому балу додатку до диплома 

молодшого спеціаліста Оцінка за фахове вступне випробування для цієї групи 

абітурієнтів (склав / не склав) не впливала на величину конкурсного балу. 

За кількістю місць держзамовлення пріоритетними були напрями 

інженерно-технічних галузей. За спеціальностями (скорочений термін навчання) 

«Будівництво та цивільна інженерія» надійшло 25 місць держзамовлення, 

«Нафтогазова інженерія та технології» – 30 місць, «Гірництво» – 15 місць, 

«Галузеве машинобудування» – 15 місць державного замовлення. 

Держзамовлення для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст» 

виконано повністю за усіма спеціальностями. 

Найкращій набір було здійснено на спеціальності: «Нафтогазова інженерія 

та технології» – 88 осіб, 184 «Гірництво» – 39 осіб.   
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Таблиця – Результати прийому на навчання для здобуття освітнього рівня 

«бакалавр» на підставі ОКР молодший спеціаліст за денною формою навчання 

Код 
Спеціальність 

(скорочений термін навчання) 
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029 
Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа  
30 5 21 5 10 15 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування  
30 7 22 7 6 13 

101 Екологія  10 5 6 5  5 

103 Науки про землю  15 1 14 1 6 7 

131 Прикладна механіка 20 5 9 5  5 

133 Галузеве машинобудування  40 15 22 15 4 19 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка  

25 5 15 5 5 10 

144 Теплоенергетика  29 6 11 6  6 

184 Гірництво  39 15 61 15 24 39 

185 
Нафтогазова інженерія та 

технології  
100 34 174 34 54 88 

192 
Будівництво та цивільна 

інженерія  
80 25 34 25  25 

193 Геодезія та землеустрій  25 6 15 6 2 8 

227 Фізична терапія, ерготерапія  30 5 20 5 10 15 

274 Автомобільний транспорт  20 5 11 5 2 7 

 Усього 493 138 455 139 123 262 

 

Для здобуття освітнього ступеня бакалавр за нормативним терміном 

навчання на (2 / 3) курс зараховано 29 осіб на денну форму. 
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Таблиця – Результати прийому на навчання для здобуття освітнього рівня 

«бакалавр» на 2(3) курс нормативного терміну навчання на підставі ОКР 

молодший спеціаліст за денною формою навчання 

Код Найменування спеціальності 
Зараховано денна 

2 курс 3 курс 

017 Фізична культура і спорт 2  

051 Економіка    2 

071 Облік і оподаткування  1 

073 Менеджмент  3 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  8 

122 Комп’ютерні науки 1 6 

123 Комп’ютерна інженерія  4 

185 Нафтогазова інженерія та технології   1 

192 Будівництво та цивільна інженерія  1  

 Всього 4 25 

 

Всього на денну форму навчання за скороченим терміном підготовки та на 

2 / 3 курс нормативного терміну навчання на підставі зараховано 291 особа. 

Кількість зарахованих на скорочений термін підготовки на базі ОКР «молодший 

спеціаліст» складає 34% від загальної кількості зарахованих на навчання для 

здобуття освітнього рівня «бакалавр». 

За кількістю зарахованих на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

абітурієнтів найкращі показники у ННІ нафти і газу та ННІ фінансів, 

економіки та менеджменту. Серед зарахованих для здобуття ступеня бакалавра 

на ННІ нафти і газу 138 осіб (64% від кількості зарахованих) є випускниками 

Полтавського коледжу нафти і газу ПолтНТУ. 

Таким чином, на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»  за 

денною формою навчання у 2018 році зараховано 851 особа, з них за державним 

замовленням зараховано 328 осіб, на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб зараховано 523 особи. Прийнято на навчання 95 іноземців, з них 

за державним замовленням за квотою МОН прийнято 3 особи. 

Цього року загальне співвідношення бюджетників і контрактників, котрі 

вступили на перший курс становить 38,5% на 61,5%. 

Прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавр за заочною формою 

навчання. 
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Державне замовлення для здобуття ступеня бакалавр за заочною формою не 

надходило. 

На навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на підставі повної 

загальної середньої освіти за заочною формою навчання зараховано 20 осіб, з 

них 4 іноземці. 2 бюджетних місця виділено для пільгових категорій абітурієнтів.  

 

Таблиця – Результати прийому на навчання для здобуття ступеня «бакалавр» 

на базі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання 
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Код Найменування 

029 
Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа  

4  1  1 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування  

7  1  1 

073 Менеджмент 5  1 1 2 

076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

6  2  2 

131 Прикладна механіка 2  1  1 

185 Нафтогазова інженерія та технології 12 2 4 3 9 

192 Будівництво та цивільна інженерія 4  3  3 

292 Міжнародні економічні відносини 2  1  1 

 Усього 81 2 14 4 20 

 

На навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на базі ОКР «молодший 

спеціаліст за заочною формою навчання зараховано 57 осіб, з них 42 осіб на 

спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології».  
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Таблиця – Результати прийому на навчання для здобуття ступеня «бакалавр» 

на базі ОКР «молодший спеціаліст» за заочною формою навчання 

Спеціальності за Переліком галузей знань та 

спеціальностей 2015 року (скорочений термін) 

навчання) 
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Код Найменування 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справ  

8  4  4 

075 Маркетинг  2  2  2 

185 Нафтогазова інженерія та технології  47 1 39 2 42 

192 Будівництво та цивільна інженерія 5  4  4 

193 Геодезія та землеустрій  15  5  5 

 Усього 77 1 54 2 57 

 

Всього на заочну форму навчання для здобуття освітнього рівня бакалавр 

цього року зараховано 77 осіб.  

Прийом на навчання для здобуття ступеня «магістр» за денною формою 

навчання. 

Державне замовлення на навчання для здобуття освітнього ступеня 

«магістр» за денною формою навчання надійшло в обсязі 256 місць. Додатково 

виділено 24 бюджетних місця для абітурієнтів пільгових категорій. 

Найбільше держзамовлення за освітнім ступенем «магістр» виділено на 

спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» – 48 місць. На спеціальність 

«Нафтогазова інженерія та технології» – 35 бюджетних місць, на спеціальність 

«Архітектура та містобудування» – 20 місць. 

Держзамовлення надійшло ще за 22 спеціальностями у кількості від 2 місць 

(спеціальність «Маркетинг») до 14 місць (спеціальність «Геодезія та 

землеустрій»).  

Державне замовлення при прийомі на навчання для здобуття освітнього 

рівня «магістр» виконано повністю. 

На навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» найбільша кількість 

осіб зарахована на спеціальності «Нафтогазова інженерія та технології» – 128 

осіб, «Будівництво та цивільна інженерія» – 72 особа, «Фінанси та банківська 

справа» – 44 особи.  

Набір в межах ліцензійного обсягу здійснено за спеціальністю 

«Нафтогазова інженерія та технології». Набір майже в межах ліцензійного 
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обсягу здійснено за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» (заповнені 28 місць 

з 30). 

На навчання за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього 

ступеня «магістр» найбільша кількість осіб зарахована на спеціальності 

«Нафтогазова інженерія та технології» та «Фінанси та банківська справа».  

Таблиця  Результати прийому на навчання для здобуття освітнього рівня 

«магістр» за денною формою навчання 

Код 
Спеціальності за Переліком галузей 

знань та спеціальностей 2015 року 
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017 Фізична культура і спорт 40 3 1 33 4 18  22 

029 
Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 
30 5 1 19 6 5  11 

035.04 Філологія 30 7  19 7 9  16 

051 Економіка 50 4 2 26 6 15  21 

071 Облік і оподаткування 45 2  22 2 11  13 

072 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

105 11 1 58 12 32  44 
Фінанси, банківська справа 

та страхування  (Управління 

фінансово-економічною 

безпекою) 

073 

Менеджмент (Менеджмент 

організацій і адміністрування) 

195 5 1 

36 0 9  9 

Менеджмент ( Менеджмент 

інноваційної діяльності) 
17 1 5  6 

Менеджмент  (Логістика) 18 1 11 3 15 

Менеджмент (Бізнес 

адміністрування) 
34 4 20  24 

075 Маркетинг 40 2  15 2 7  9 

076 
Підприємництво, торгівля та бі

ржова діяльність 
75 8 2 48 10 21  31 
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Код 
Спеціальності за Переліком галузей 

знань та спеціальностей 2015 року 

Денна форма Л
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101 Екологія 22 5  15 5 3  8 

113 Прикладна математика 25 8 1 15 9 2  11 

122 Комп’ютерні науки 30 7 1 38 8 14  22 

123 Комп’ютерна інженерія 30 10  49 10 17 1 28 

131 Прикладна механіка 50 5  12 5 3 1 9 

133 Галузеве машинобудування 40 11  24 11 11 1 23 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

60 11 2 32 13 17 2 32 

144 Теплоенергетика 30 10  19 10 7  17 

172 
Телекомунікації та 

радіотехніка 
30 8 1 33 9 6  15 

183 
Технологія захисту 

навколишнього середовища 
20 5  13 5 0  5 

185 
Нафтогазова інженерія та 

технології 
165 35 8 142 43 70 15 128 

191 Архітектура та містобудування 80 20  30 20 3 3 26 

192 
Будівництво та цивільна 

інженерія 
360 48 1 112 49 20 3 72 

193 Геодезія та землеустрій 50 14 2 34 16 11  27 

274 Автомобільний транспорт 40 8  26 8 9  17 

281 
Публічне управління та 

адміністрування 
50   12 0 7  7 

292 
Міжнародні економічні 

відносини 
50 4  22 4 13 1 18 

 Усього 
188

4 
256 24 978 280 376 30 686 

 

На навчання для здобуття ступеня «магістр» за денною формою всього 

зараховано 686 осіб, з них 280 зараховані на навчання за державним 
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замовленням, 406 (з них 30 іноземців) зараховані  на навчання за кошти фізичних 

та юридичних осіб.  

Державне замовлення на навчання для здобуття ступеня «магістр» за 

денною формою навчання надійшло у обсязі 256 місць та 24 додаткових 

місця. Держзамовлення для здобуття ступеня «магістр» за денною формою 

навчання виконано повністю. 

Прийом на навчання для здобуття ступеня «магістр» за заочною формою 

навчання. 

Державне замовлення на навчання для здобуття освітнього ступеня 

«магістр» за заочною формою навчання надійшло в обсязі 20 місць за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Державне 

замовлення виконано повністю. 

На навчання для здобуття ступеня «магістр» за заочною формою навчання 

зараховано 198 осіб. Найбільша кількість (50 осіб) зарахована для за 

спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» та за спеціальністю 

«Нафтогазова інженерія та технології» (40 осіб). 

Таблиця – Результати прийому на навчання для здобуття освітнього рівня 

«магістр» за заочною формою навчання 

Код 

Спеціальності за Переліком галузей знань 

та спеціальностей 2015 року 

Заочна  форма 
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071 Облік і оподаткування 15  8  8 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 36  11  11 

073 

Менеджмент (Менеджмент організацій і 

адміністрування) 
22  11  11 

Менеджмент (Бізнес адміністрування) 19  13  13 

075 Маркетинг 9  7  7 

076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяль

ність 
44  21  21 

185 Нафтогазова інженерія та технології 95  40  40 

192 Будівництво та цивільна інженерія 159  49 1 50 

193 Геодезія та землеустрій 53  13  13 

281 Публічне управління та адміністрування 33 20 4  24 

 Усього 485 20 177 1 198 
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Узагальнені результати прийому абітурієнтів до ПолтНТУ у 2018 році 

Доведений фіксований обсяг державного замовлення за ступенем вищої 

освіти «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти та на базі отриманого 

ОКР «молодший спеціаліст» за усіма спеціальностями виконаний повністю. 

Доведений фіксований обсяг державного замовлення за ступенем вищої освіти 

«магістр» за усіма спеціальностями виконаний повністю. 

На навчання для здобуття ступеня «бакалавр» на підставі повної загальної 

середньої освіти за денною формою навчання за державним замовленням 171 

особа. 19 осіб з числа вступників на базі повної загальної середньої освіти 

зараховані на навчання на додаткові місця за рахунок державного замовлення 

відповідно до їх права на особливі умови вступу, враховуючі пільги передбачені 

законодавством. 

На навчання на підставі повної загальної середньої освіти за заочною 

формою на додатково виділені бюджетні місця для пільгових категорій 

абітурієнтів зараховано 2 особи; на навчання за кошти фізичних та юридичних 

осіб навчання зараховано 20 осіб, з них 4 іноземці.  

На навчання для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на базі  

СВО «молодший спеціаліст» за державним замовленням зараховано 131 особу та 

8 осіб на додатково виділені бюджетні місця для пільгових категорій 

абітурієнтів. 

Всього на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за денною 

формою навчання у 2018 році зараховано 851 особа, з них за державним 

замовленням зараховано 328 осіб, на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб зараховано 523 особи. Прийнято на навчання 95 іноземців, з них 

за державним замовленням за квотою МОН прийнято 3 особи. 

На навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на підставі повної 

загальної середньої освіти за заочною формою навчання зараховано 20 осіб, з 

них 4 іноземці. 2 бюджетних місця виділено для пільгових категорій абітурієнтів.  

На навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на базі СВО «молодший 

спеціаліст» за заочною формою навчання зараховано 57 осіб. 

Всього на заочну форму навчання для здобуття освітнього рівня бакалавр 

цього року зараховано 77 осіб.  

Державне замовлення на навчання для здобуття ступеня «магістр» за 

денною формою навчання надійшло у обсязі 256 місць та 24 додаткових 
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місця. Держзамовлення для здобуття ступеня «магістр» за денною формою 

навчання виконано повністю. 

На навчання для здобуття ступеня «магістр» за денною формою всього 

зараховано 686 осіб, з них 280 зараховані на навчання за державним 

замовленням, 406 (з них 30 іноземців) зараховані на навчання за кошти фізичних 

та юридичних осіб.  

Державне замовлення на навчання для здобуття освітнього ступеня 

«магістр» за заочною формою навчання надійшло в обсязі 20 місць за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Державне 

замовлення виконано повністю. 

Всього на навчання для здобуття ступеня «магістр» за заочною формою 

навчання зараховано 198 осіб.   

Всього до університету в 2018 р. зараховано 1818 осіб. За державним 

замовленням зараховано 631особа, з них 3 іноземці. 

На навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб всього зараховано 

1187 осіб, з них 133 іноземці. 

До Полтавського коледжу нафти і газу ПолтНТУ зараховано 272 особи.  

До Миргородського художньо-промислового коледжу імені М.В. Гоголя 

ПолтНТУ зараховано 69 осіб.  

Післядипломна освіта 

Метою післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб 

громадян в особистісному та професійному зростанні, сприяння подальшому 

соціально-економічному розвитку суспільства. 

Ураховуючи вимоги часу щодо забезпечення неперервності освіти 

громадян як чинника соціального та економічного прогресу суспільства, як 

одного із пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти і науки, в університеті 

вдосконалювались умови для реалізації принципу «Освіта впродовж усього 

життя» і вживались заходи з розширення можливостей післядипломної освіти.  

У 2018 році університетом надано освітні послуги з підвищення 

кваліфікації 121 особi в тому числі: 

 18 осіб – за спеціальністю «Нафтогазова справа»; 

 103 особи – за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі», якi 

навчалися в унiверситетi відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

№ 207 від 20 березня 2013 року «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для 

підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці України» ПолтНТУ 

співпрацює з Полтавським обласним центром зайнятості по перепідготовці та 
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підвищенню кваліфікації спеціалістів i отримали ваучери на навчання від 

Служби зайнятості; 

 підвищення кваліфікації за акредитованими спеціальностями науково-

педагогічних працівників інших ЗВО – 55 осіб 

 Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань запобігання корупції за професійними 

програмами (150 осіб); 

 Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань запобігання корупції за короткостроковими 

програмами (300 осіб). 

Курси підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції проведені 

для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування таких 

органів: Головне управління Національної поліції в Полтавській області, 

Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області, Управління 

Держпраці у Полтавській області, Шевченківська районна у м. Полтаві рада, 

Державна екологічна інспекція, Департамент освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації, Головне управління статистики у Полтавській 

області, Полтавська районна державна адміністрація, Управління Північно-

східного офісу Держаудитслужби в Полтавській обл., Головне територіальне 

управління юстиції у Полтавській обл. 

Таблиця – Контингент слухачів курсів підвищення кваліфікації 

№ Роки Кількість слухачів 

1 2010 рік 73 

2 2011 рік 74 

3 2012 рік 72 

4 2013 рік 296 

5 2014 рік 171 

6 2015 рік 235 

7 2016 рік 335 

8 2017 рік 800 

9 2018 рік 626 

Загальна кількість НПП університету, які пройшли протягом 2018 року 

підвищення кваліфікації (стажування) склала 114 осіб в тому числі: 

- установи НАН України – 3 особи; 

- Університет менеджменту освіти НАПН України – 60 осіб; 

- стажування в закордонних ЗВО – 1 особа; 

- провідні ЗВО України – 25 осіб; 

- провідні підприємства, діяльність яких співпадає з напрямом освітньої і 

наукової діяльності відповідних кафедр університету – 25 осіб.  
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5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації здійснюється через власну 

аспірантуру й докторантуру, як основне джерело поповнення кадрів вищої 

кваліфікації в університеті. 

Освітньо-науковий процес в університеті забезпечують 62 доктори наук, 

професори (13,8%) та 306 кандидатів наук, доцентів (68%). Усі кафедри, крім 

трьох (не випускових), мають у своєму штаті докторів наук, професорів, котрі 

забезпечують викладання лекційних курсів студентам відповідно до вимог 

ліцензування та акредитації освітнього процесу. У складі науково-педагогічних 

працівників університету 10 лауреатів Державної премії України в галузі науки і 

техніки, 7 лауреатів щорічної премії Президента України для молодих учених,  

4 Заслужених працівники освіти України, 1 Заслужений працівник народної 

освіти України, 3 Заслужених економістів України, 1 Заслужений працівник 

культури України, 1 Заслужений тренер України, 1 Заслужений юрист України, 

2 Народних художники, 3 Заслужених діячі науки і техніки та 1 Заслужений 

винахідник України. 

 

 

Рис. Кадрове забезпечення освітньо-наукового процесу 
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Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в 

університеті належить до пріоритетних стратегічних завдань формування 

наукового потенціалу університету, адже наш виш готує фахівців, спроможних 

працювати в умовах конкуренції, бути мобільними, володіти знаннями сучасних 

механізмів розвитку економіки, менеджменту, специфікою проведення наукової 

та інноваційної діяльності. 

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів знаходиться під 

постійним особистим контролем ректора і здійснюється через аспірантуру й 

докторантуру університету як основне джерело поповнення кадрів вищої 

кваліфікації.  

В університеті освітня діяльність у сфері вищої освіти на третьому 

(освітньо-науковому рівні) провадиться за 9-ма науковими спеціальностями (за 

Переліком 2015 року):  

Код та найменування галузі знань 

 

Шифр та найменування спеціальності 

 

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 

07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 

17 Електроніка та телекомунікації  172 Телекомунікації та радіотехніка  

18 Виробництво та технології 183Технології захисту навколишнього 

середовища 

18 Виробництво та технології 185 Нафтогазова інженерія та технології 

19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування 

19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 
 

Крім того, здійснюється підготовка науково-педагогічних і наукових 

кадрів в аспірантурі, котра була започаткована до 2016 року (за Переліком 

спеціальностей 2011 року) за 18-ма науковими спеціальностями: 

01.01.03 «Математична фізика»; 

01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних 

машин і систем»; 

03.00.16 «Екологія»; 

05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і 

конструкцій»; 

05.02.08 «Технологія машинобудування»; 
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05.13.07 «Автоматизація процесів керування»; 

05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»; 

05.15.06 «Розробка нафтових та газових родовищ»; 

05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»; 

05.23.02 «Основи і фундаменти»; 

05.23.04 «Водопостачання, каналізація»; 

05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»; 

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; 

09.00.05 «Історія філософії»; 

18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»; 

18.00.02 «Архітектура будівель та споруд»; 

18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура»; 

21.04.01 «Економічна безпека держави».  

Підвищенню ефективності підготовки наукових та науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації в університеті сприяє функціонування 3-х 

спеціалізованих учених рад з 5-ти наукових спеціальностей: 

 Д 44.052.03 для захисту докторських та кандидатських дисертацій за 

спеціальностями:  

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; 

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 

 Д44.052.02 для захисту докторських та кандидатських дисертацій за 

спеціальностями: 

05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»; 

05.23.02 «Основи і фундаменти»; 

 К 44.052.01 для захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю:  

05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і 

конструкцій». 

Згідно з показниками державного замовлення на підготовку фахівців вищої 

кваліфікації проведено прийом до аспірантури університету на конкурсній 

основі. До аспірантури зараховано 11 аспірантів на денну форму навчання 

(порівняно з попередніми роками: у 2017 році зараховано 5 аспірантів; у 2016 
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році – 5 осіб, у 2015 році – 4 аспіранти, у 2014 році – 8 аспірантів, з них 7 – на 

денну форму навчання та 1 – на заочну; у 2013 р. зараховано 19 аспірантів, з них 

18 – на денну форму навчання та 1 – на заочну; у 2012 р. – 25 аспірантів на денну 

форму навчання; у 2011 р. – 31 особу (24 – очно; 7 – заочно), у 2010 р. – 32 особи 

(30 – очно; 2 – заочно); у 2009 році – 36 осіб (27 – очно; 9 – заочно); у 2008 р. – 

25 осіб (22 – очно; 3 – заочно). 

До аспірантури університету вступили 6 осіб на навчання за кошти 

фізичних осіб (у 2017 р. – 5 осіб). 

Із числа випускників університету 2018 року до аспірантури вступили 8 

осіб (2017 р. – 7; 2016 р. – 6; 2015 р. – 3; 2014 р. – 11; 2013 р. – 11; 2012 р. – 15; 

2011 р. – 12, 2010 р. – 20, 2009 р. – 25; 2008 р. – 15). 

У 2018 році започатковано практику прийому до аспірантури за кошти 

фізичних та юридичних осіб 2 рази на рік, Правилами прийому до аспірантури 

ПолтНТУ затверджено додатково зимовий прийом, для вступу магістрів, котрі 

закінчують навчання у грудні місяці. Всього за кошти фізичних та юридичних 

осіб у поточному навчальному році зараховано 6 аспірантів, з них 2 іноземці.  

Також ПолтНТУ проводить підготовку в аспірантурі іноземних громадян, 

у звітному році навчалось 4 іноземні громадяни. 

Систематично проводиться робота з відбору та підготовки претендентів до 

вступу в аспірантуру та докторантуру, зростає кількість вступників, які мають 

значний науковий доробок за темою майбутньої дисертаційної роботи, наукові 

публікації у фахових виданнях, брали участь у роботі наукових конференцій, 

олімпіад, конкурсів, володіють іноземною мовою на високому рівні – і, як 

результат, підвищується ефективність роботи аспірантури та докторантури. 

Випуск з аспірантури у звітному році становить 7 осіб, у т.ч. за денною 

формою навчання – 4, за заочною – 3. У рік закінчення аспірантури повністю 

завершили дисертаційні роботи та подали їх до захисту в спеціалізовану вчену 

раду всі випускники, які навчались за державним бюджетом (3 особи), та 1 

випускник, що навчався за  контрактом, захистився.  
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Випуск з докторантури у 2018 році складає 1 особу (Гасій Г.М.), повністю 

завершено роботу над докторською дисертацією та подано її до захисту в спец. 

раду. 

Таким чином ефективність аспірантури у 2018 році складає: 

– за загальним числом випускників – 57 %; 

– за числом випускників, які навчались за державним замовленням –  

100 %; 

– за числом випускників, які навчались за кошти фізичних та юридичних 

осіб – 25 %.  

Ефективність докторантури складає 100 %. 

Чисельність аспірантів різних років навчання у 2018 р. склала 53 особи  

(40 – очно, з них 16 – за контрактом; 13 – заочно, з них 7 – за контрактом), у 

докторантурі університету проходив підготовку  докторант. 

 

Таблиця – Дані про прийом, випуск, чисельність аспірантів ПолтНТУ  
 

 

Рік 

Прийом аспірантів Випуск з аспірантури Чисельність аспірантів 

усьог

о 

денна 

форма 

заочна 

форма 

усього денна 

форма 

заочна 

форма 

усього денна 

форма 

заочна 

форма 

2008 25 22 3 22 16 6 90 68 22 

2009 36 27 9 20 17 3 100 76 24 

2010 32 30 2 26 22 4 102 80 22 

2011 31 24 7 25 17 8 105 84 21 

2012 25 25 - 27 24 3 101 82 19 

2013 19 18 1 27 23 4 98 80 18 

2014 8 7 1 23 21 2 86 73 13 

2015 4 4 - 15 13 2 64 51 13 

2016 11 6 5 14 14 0 53 47 6 

2017 10 9 1 9 8 1 47 35 12 

2018 17 16 1 7 4 3 53 40 13 
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Таблиця – Динаміка захистів кандидатських і докторських  

дисертацій аспірантами, докторантами та науково-педагогічними 

працівниками ПолтНТУ 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Кандидатських 14 16 26 22 31 28 27 20 17 9 7 

Докторських 2 – 2 2 5 4 3 4 2 4 1 

 

Таблиця – Ефективність роботи аспірантури університету за останні 7 років 
 

Рік 
Чисельність 

випускників 

з них захистились 

(подали до спец. 

рад) у рік 

закінчення 

аспірантури 

Ефективність, % 

2018 7 4 57 

2017 11 4 36,4 

2016 15 6 40 

2015 15 5 33,3 

2014 25 9 36 

2013 27 6 22,2 

2012 27 7 25,9 

 

Ефективність аспірантури за держзамовленням у 2018р. – 100% 

Систематично проводиться робота з відбору та підготовки претендентів до 

вступу в аспірантуру та докторантуру, зростає кількість вступників, які мають 

значний науковий доробок за темою майбутньої дисертаційної роботи, наукові 

публікації у фахових виданнях, брали участь у роботі наукових конференцій, 

олімпіад, конкурсів, володіють іноземною мовою на високому рівні – і, як 

результат, підвищується ефективність роботи аспірантури та докторантури. 

Згідно з показниками державного замовлення на підготовку фахівців вищої 

кваліфікації у 2018 р. проведено прийом до аспірантури університету на 

конкурсній основі.  
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6. РОЗВИТОК НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 

 

Інтеграція нашої держави та нашого університету до Європейського 

дослідницького простору є одним із найголовніших напрямів розвитку науки 

Полтавської філії Північно-Східного наукового центу Національної академії 

наук України та Міністерства освіти і науки України та Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, на базі якого 

вона діє. Протягом 2018 р. науково-дослідницька робота проводилася в  

4 навчально-наукових інститутах та 1 факультету, 35-ти кафедрах, 5-ти 

сертифікованих науково-дослідницьких лабораторіях та інших навчально-

наукових дослідницьких підрозділах. Імплементуючи Закон України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» ПолтНТУ продовжував реалізацію 

спільних наукових проектів у співробітництві з Північно-Східним науковим 

центром Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук 

України. 

Тематика науково-дослідницьких робіт відповідає пріоритетним напрямам 

розвитку науки й техніки на період до 2020 р. (Закон України № 2519-VI від 

09.09.2010 р.) та переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 р. (Постанова КМ 

України № 942 від 07.09.2011 р.). 

Діють 10 загальновизнаних потужних наукових шкіл, що сформувалися в 

університеті: 

 Механізація трудомістких технологій і процесів будівельного 

виробництва (засновник – лауреат Державної премії України у галузі науки і 

техніки, доктор технічних наук, професор О.Г. Онищенко). 

 Дослідження та впровадження ефективних фундаментів, закріплення 

ґрунтів, оцінювання стійкості схилів, математичного моделювання геотехнічних 

процесів (науковий керівник – доктор технічних наук, професор М.Л. Зоценко). 

 Дослідження стану залізобетонних і кам’яних конструкцій, що 

зазнають складних деформацій (науковий керівник – доктор технічних наук, 

професор А.М. Павліков). 
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 Проблеми розрахунку, конструювання і впровадження у виробництво 

сталезалізобетонних конструкцій (науковий керівник – лауреат Державної премії 

України у галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор 

Л.І. Стороженко). 

 Обґрунтування моделей регіонального розвитку та формування 

наукових засад регіональної соціально-економічної політики (науковий керівник 

– лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, доктор економічних 

наук, професор В.О. Онищенко). 

 Розроблення методів розрахунку надійності будівельних конструкцій, 

дослідження і нормування навантажень і впливів на будівельні конструкції 

(науковий керівник – лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, 

доктор технічних наук, професор С.Ф. Пічугін ). 

 Автоматизація технологічних процесів (засновник – доктор технічних 

наук, професор М.В. Галай). 

 Вібраційна техніка та вібраційні технології (засновник – доктор 

технічних наук, професор Л.І. Сердюк). 

 Дослідження збалансованого природокористування, прикладної 

екології та енергоефективності (наукові керівники – кандидати технічних наук, 

професори Ю.С. Голік, А.Г. Колієнко). 

 Симетрійний аналіз рівнянь нелінійної математичної фізики (науковий 

керівник – доктор фізико-математичних наук, професор М.І. Сєров). 

Результатом визнання наукових досліджень університету на 

загальнодержавному рівні за останні 7 років є присудження Указом Президента 

України двом колективам науковців університету (8 осіб) Державних премій 

України в галузі науки і техніки та чотирьом авторським колективам молодих 

вчених (11 науковців) Премій Президента України для молодих вчених. 
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Таблиця – Лауреати премій України Президента України для молодих вчених 

та державних стипендій 

№ Рік Державна премія Лауреати 

ПРЕМІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

1 2018 р. Указ Президента України від 07.12.2018 

№ 419/2018 «Про присудження Премій 

Президента України для молодих 

вчених 2018 року» за роботу 

«Ресурсозберігаючі конструкції 

будівель та споруд» 

 

ХАРЧЕНКО 
Максим Олександрович,  

к.т.н., доцент 

ЧИЧУЛІНА 

Ксенія Вікторівна, к.т.н., доцент 

 

2 2016 р. Указ Президента України від 17.11.2016 

№ 509/2016 «Про присудження Премій 

Президента України для молодих 

вчених 2016 року» за роботу 

«Конструкції для енергоефективного 

відновлення забудови, постраждалої від 

надзвичайних ситуацій» 

 

СІВІЦЬКА 
Світлана Павлівна, к.е.н., доцент 

ВОСКОБІЙНИК 

Олена Павлівна, д.т.н., с.н.с. 

ВІРЧЕНКО 

Віктор Вікторович, к.т.н. 

ДЕРЖАВНІ СТИПЕНДІЇ ВИДАТНИМ ДІЯЧАМ НАУКИ 

2 2017 р. Указ Президента України №199/2017 

«Про призначення довічних державних 

стипендій видатним діячам науки» - 

призначити довічні державні стипендії 

видатним діячам науки, які досягли 

сімдесятирічного віку. 

 

СТОРОЖЕНКО 

Леонід Іванович, 

д.т.н., проф. 

3 2017 р. Указ Президента України №189/2017 

«Про призначення державних стипендій 

видатним діячам науки» - призначити 

строком на два роки державні 

стипендії видатним діячам науки. 

 

ПІЧУГІН 

Сергій Федорович, 

д.т.н., проф. 

 

Фінансування наукових робіт у 2018 р. здійснювалося за рахунок основної 

діяльності, коштів загального фонду державного бюджету Міністерства освіти і 

науки України, коштів зацікавлених підприємств і організацій на договірній 

основі та коштів за інші послуги у сфері наукової та науково-технічної 

діяльності. 

У 2018 р. за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету 

Міністерства освіти і науки України виконувалося 5 науково-дослідних проектів 

за кошти державного бюджету (з урахуванням перехідних тем), 1 з яких 

виконується колективом молодих вчених університету. Загальний обсяг 

фінансування склав 1 437 000 грн (з них на наукову роботу молодих вчених 

300 000 грн.).  
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Рис. Фінансування наукової діяльності 

 

 
Рис. Динаміка фінансування наукової діяльності із загального фонду 

 

 
 

Рис.  Відсотковий розподіл фінансування наукової діяльності за 2018 рік 
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Таблиця – Наукові дослідження та розробки за 2018 р. 

№ 

з/п 
Назва роботи 

№ державної 

реєстрації 

Термін 

вико-

нання, рр. 

Обсяг 

фінан-

сування, 

тис. грн. 

Науковий 

керівник 

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ 

1 
Високоефективні 

сталезалізобетонні 

каркаси одноповерхових 

будівель універсального 

призначення  

0117U003085 2017-2018 231,0 
Д.т.н., проф., 

Стороженко Л.І 

2 
Ефективні конструктивно-

технологічні рішення 

об’єктів транспортування 

та зберігання нафти і 

нафтопродуктів у 

складних інженерно-

геологічних умовах  

0117U003086 2017-2018 231,0 
Д.т.н., проф., 

Винников Ю.Л 

3 
Комплексні конструктивні 

рішення забезпечення 

енергоефективності 

громадських будівель в 

умовах євроінтеграції 

0118U001097 2018-2019 375,0 
Д.т.н., проф., 

Семко О.В. 

4 
Методологічні засади 

забезпечення соціально-

економічної безпеки 

регіону 

0118U001096 2018-2019 300,0 
Д.е.н., проф., 

Козаченко Г.В. 

НАУКОВА РОБОТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

5 Нові універсальні 

ресурсоекономні 

конструктивні рішення 

покриттів 

великопролітних будівель 

і споруд та енергоощадна 

технологія їх зведення 

0117U003907 2017-2019 300,0 
К.т.н., доц., 

Гасій Г.М. 

 

Все базове державне фінансування спрямовано на прикладні дослідження 

і розробки, що відповідає загальносвітовим тенденціям фінансування науки. 

Загалом на наукову діяльність у 2018 року університет отримав 

фінансування в обсязі 4354,98 тис. грн., а саме: 

− на виконання фундаментальних досліджень та прикладних розробок, що 

фінансується МОН України із коштів загального фонду Державного бюджету – 

1437,00 тис. грн. (2017 р. – 1034,30 тис. грн.); 
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− на виконання договорів із замовниками, що виконуються за рахунок 

коштів спеціального фонду – 1727,30 тис. грн. (2017 р. – 2524,70 тис. грн.);  

− на організацію і проведення наукових конференцій, семінарів та 

спонсорська допомога на оновлення наукової матеріально-технічної бази кафедр 

університету (інші послуги у сфері наукової та науково-технічної 

діяльності) – 1190,68 тис. грн. (2017 р. – 593,85 тис. грн.). 

Сприяння пошуку інвестицій у розвиток інфраструктури наукових 

досліджень здійснювалося через участь фахівців університету у міжнародних та 

регіональних проектах.  

На замовлення Полтавської обласної державної адміністрації на кафедрі 

прикладної екології та природокористування під керівництвом к.т.н., професора 

Голіка Ю.С. у 2017 навчальному році було виконано розроблення низки 

регіональних програм: «Регіональна комплексна програма поводження з 

твердими побутовим відходами в Полтавській області на період 2017-2021 

роки», вартість розробки – 40 тис. грн. (в рамках реалізації Програми область у 

період до 2021 року зможе цілком перейти на роздільне збирання сміття, 

сортування та його переробку, відповідно до розроблених рекомендацій на 

Полтавщині до 2021 року повинні збудувати 18 сортувальних станцій, 5 

сучасних полігонів та 3 сміттєпереробні заводи) та «Регіональна цільова 

програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів 

Полтавської області на 2017-2021 роки», вартість розробки – 100 тис. грн. (у 

рамках реалізації Програми передбачається виконання комплексу заходів, 

структуризація яких відображає визначену пріоритетність регіональної 

екологічної політики з урахуванням специфіки екологічної та соціально-

економічної ситуації в Полтавській області станом на початок дії програми).  
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 Комплексні регіональні програми розроблені спільно з  

Полтавською обласною державною адміністрацією 

 

Спільно з Департаментом економічного розвитку, торгівлі та залучення 

інвестицій Полтавської ОДА фахівцями університету була розроблена 

«Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва у 

Полтавській області на 2017 – 2020 роки», метою реалізації якої є створення умов 

для розвитку підприємницької ініціативи в секторі малого і середнього бізнесу.  

У 2018 р. університет продовжував активну участь щодо реалізації 

найбільш потужного за останній час інфраструктурного проекту із забезпечення 

енергоефективності закладів вищої освіти України «Вища освіта. 

Енергоефективність та сталий розвиток» від Європейського інвестиційного 
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банку (ЄІБ – однієї з найбільших міжнародних фінансових організації в світі, що 

підтримує інвестиційні проекти, спрямовані на соціально-економічний розвиток 

ЄС та в інших країнах), метою якого є інвестування заходів із забезпечення 

енергоефективності будівель закладів вищої освіти, підпорядкованих 

Міністерству освіти і науки України. У грудні 2016 року на засіданні Уряду 

прийнято позитивне рішення щодо залучення позики від Європейського 

інвестиційного банку у розмірі 120 млн. євро для реалізації проекту «Вища 

освіта. Енергоефективність та сталий розвиток». ПолтНТУ – один із семи 

університетів, що братимуть участь в першому етапі проекту. 

Нові перспективи у розвитку науково-дослідницької діяльності відкриває 

діяльність наукового парку «Енергоефективні технології». Пріоритетні напрями 

діяльності наукового парку – освоєння нових технологій транспортування 

енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, 

освоєння альтернативних джерел енергії. 

Інфраструктура наукового парку дозволяє виконувати науково-дослідні 

роботи, надавати консалтингові послуги, розробляти інформаційно-аналітичні 

системи та проводити навчання за напрямами: 

 технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд; 

 технології електроенергетики та теплоенергетики; 

 технології атомної енергетики та методи оцінки її безпеки; 

 технології енергетичного машинобудування; 

 технології розроблення та використання нових видів палива, 

відновлюваних і альтернативних джерел енергії та видів палива.  

 технології використання скидних енергоресурсів; 

  теплонасосні технології. 

 способи застосування сучасного енергоменеджменту. Технології 

забезпечення енергобезпеки. 

 енергоефективні технології на транспорті. 

Сприяння пошуку інвестицій у розвиток інфраструктури наукових 

досліджень здійснювалося через участь фахівців університету у міжнародному 
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проекті Німецького товариство міжнародного співробітництва GIZ 

«Інтегрований розвиток міст в Україні». Згідно технічного завдання проекту 

було проведено значну науково-дослідну і практичну роботу щодо підготовки 

інформаційно-аналітичної бази для розроблення «Концепції інтегрованого 

розвитку м. Полтава до 2030 р.».  

У 2018 р. у Конкурсі стартапів VIІ Фестивалю Інноваційних проектів 

«Sikorsky Challenge 2018» було представлено 10 проектів від університету, три з 

яких ввійшли до каталогу проектів, а саме: «Комп’ютерна програма ROAD 

BEAUTIFICATION», «Високоміцні бетони для дорожніх виробів», «Датчик 

затоплення на основі погодного модуля Arduino».   

8 жовтня 2018 р. у ПолтНТУ відкрили першу на Полтавщині Стартап 

школу. Стартап школа ПолтНТУ створена спільно з Інноваційним холдингом 

Sikorsky Challenge з метою розвитку інноваційного підприємництва та трансферу 

технологій на Полтавщині. 

 

Урочисте відкриття Стартап школи ПолтНТУ 

Серед учасників Стартап школи ПолтНТУ понад 100 студентів, молодих 

вчених та досвідчених науковців. Протягом 9 місяців учасники школи будуть 

навчатися у форматі воркшопів, інтерактивних занять, пітчів та презентацій. 

8 – 9 жовтня для слухачів Стартап школи ПолтНТУ був проведений 

воркшоп «Start-up Mastery» відомим бізнес-тренером, консультантом 
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Міністерства економіки та промисловості Ізраїлю з питань стартап проектів 

«MAOF», членом правління ради Ізраїльської асоціації підприємців, 

співзасновником інноваційного холдингу «Sikorsky Challenge» та інноваційної 

екосистеми Азербайджану «eAZI Start» Ігорем Пеером. 

  

Учасники воркшопу «Startup Mastery» 

 

Команда Стартап школи ПолтНТУ вийшла у фінал Міжнародного 

молодіжного конкурсу бізнес ідей і проектів «SturtUp-проект». 

На Міжнародний молодіжний конкурс було представлено 87 робіт від 

представників Вірменії, України, Латвії, Казахстану, Молдови, Білорусі та 

Грузії. 

За результатами рейтингового оцінювання проектів міжнародними 

експертами до фіналу конкурсу пройшли 16 команд, серед яких команда 

ПолтНТУ з проектом по створенню пошуково-оціночної системи «СТАТУС». 



 92 

 

Диплом фіналіста конкурсу «SturtUp-проект»  

 

У 2018 р. в університеті був опублікований Каталог наукових розробок, де 

представлено більше 70 розробок науковців ПолтНТУ. 

 

Каталог наукових розробок 

 

У 2018 р. публікація результатів наукових досліджень у формі монографій 

і наукових статей в здійснювалась обсязі, встановленому розрахунковими 

показниками наукової діяльності, майже вдвічі зросла кількість виданих 

монографій та активно публікуються закордонні монографії.  
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Рис. Видання закордонних та вітчизняних монографій за 2014-2018 рр. 

 

Запорукою успішної інтеграції вітчизняної науки у європейський і 

світовий дослідницький та освітянський простір є опублікування вченими своїх 

праць у виданнях, зареєстрованих у провідних міжнародних наукометричних 

базах даних, зокрема: Scopus та Web of Science, Index Copernicus. Адже 

міжнародна наукометрія це – всесвітньо визнаний інструмент оцінювання якості 

наукової діяльності вчених і їх колективів, і загалом, рейтингу будь-якого 

вищого навчального закладу.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 

2018 р. № 1213, ПолтНТУ у 2019 року отримає доступ до електронних наукових 

баз даних Scopus i Web of Science. 

 
Рис.  Динаміка кількості статей університету 1972 – 2018 рр. 

 

Загальний сумарний h-index університету за МНБД Scopus дорівнює 14. 

Таким чином, слід відмітити, що за останні 5 років h-index університету 

збільшився у 7 разів. 
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Рис. Динаміка h-index у НМБД SCOPUS 

 

 
Рис. Кількість науково-педагогічних працівників, що мають  

не менше 5-ти статей у НМБД SCOPUS, Web of Science 

 
Рис. Кількість НПП з не нульовим h-index у  

НМБД SCOPUS, Web of Science 

 

Одним із шляхів підвищення міжнародного наукового рейтингу є 

включення фахових видань університету до міжнародних науково-метричних 

баз даних. У 2018 році було проведено значну роботу з включення фахових 

видань університету до міжнародних науковометричних баз даних. Так, у 
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наукометричною базою даних Index Copernicus (Польща), що є міжнародною, 

спеціалізованою платформою для просування наукових досягнень, а також 

підтримки національного та міжнародного співробітництва між вченими, 

видавцями наукових журналів і наукових організацій: Збірник наукових праць, 

серія: галузеве машинобудування, будівництво» та науковий вісник 

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 

«Економіка і регіон», Збірник наукових праць, серія: Системи управління, 

навігації та зв’язку. Наразі дані видання індексуються у 10-ти міжнародних 

наукометричних базах даних. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 

2018 р. № 1218, Збірник наукових праць, серія: Галузеве машинобудування, 

будівництво Полтавського національного технічного університету імені Юрія 

Кондратюка включено до Переліку наукових фахових видань України Категорія 

«Б», що формується відповідно до «Порядку формування переліку наукових 

фахових видань України». 

Окрім того, фахові видання університету розміщені на платформі Open 

Journal Systems (OJS) та індексуються у науковометричній базі даних базі даних 

Google Scholar (платформа Google Scholar на сьогодні має найбільший обсяг 

проіндексованих наукових праць і є загальнодоступною для українських 

науковців): 

 
Фахові наукові видання університету 
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− журнал «Економіка і регіон»: 138 бібліографічних посилань, h-індекс 7 

(https://scholar.google.com.ua/citations?user=_gEGw3EAAAAJ&hl=uk); 

− «Збірник наукових праць, серія: галузеве машинобудування, 

будівництво»: 1209 бібліографічних посилань, h-індекс 10 (https://scholar. 

google.com.ua/ citations?user=qIQSUUgAAAAJ) 

− «Збірник наукових праць. Системи управління, навігації та зв’язку»: 

1063 бібліографічних посилань, h-індекс 10 (https://scholar.google.com.ua/ 

citations?user=uSaZBmsAAAAJ). 

На виконання листа МОН України від 24.10.2017 р. №1/9-565 «Про 

забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти» та керуючись 

«Рекомендаціями щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в 

наукових роботах» (лист МОН 1/11-8681 від 15.08.2018 р.) університет заключив 

Ліцензійний Договір про надання права користування антиплагіатним 

програмним забезпеченням №UKR-2018-693, згідно якого перевірці на плагіат 

підлягають: освітні роботи здобувачів вищої освіти ступеня «магістр»; статті, які 

надходять до редакцій наукових журналів; дисертаційні роботи й автореферати, 

які надходять до спеціалізованих вчених рад. 

У 2018 році від університету подано 50 заявок на винаходи, корисні моделі 

та свідоцтво про реєстрацію авторського права, із них 9 заявок на винаходи, 34 

заявки на корисні моделі, 7 заявок на свідоцтво про реєстрацію авторського 

права. За участю студентів подано 3 заявки. Отримано університетом 25 патентів 

на винаходи та корисні моделі та свідоцтва про реєстрацію авторського права, із 

них 1 патент на винахід, 17 патентів на корисну модель, 7 свідоцтв про 

реєстрацію авторського права. За участю студентів отримано 3 патенти.  

В університеті щорічно проводяться круглі столи до Міжнародного дня 

інтелектуальної власності та до Дня винахідника і раціоналізатора України, де 

доповідають про свою наукову роботу молоді вчені та відзначаються кращі 

винахідники університету. 
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Рис. Показники винахідницької діяльності ПолтНТУ за 2016 – 2018 рр. 

 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

співпрацює з Національною академією наук України. За ці роки було досягнуто 

значних результатів, і ефективність такої співпраці відзначають як члени 

Національної академії наук, так і керівництво ПолтНТУ. Розвиток кооперації з 

науковими інститутами Національної академії наук здійснювався з  

16 установами НАН України в розвиток угоди про співробітництво між 

ПолтНТУ та НАН України підписаної в жовтні 2007 року. Підсумки співпраці 

підводилися починаючи з 2008 року на щорічній конференції «Проблеми й 

перспективи розвитку академічної та університетської науки», яка у 2016 році 

набула статусу міжнародної. 
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Щорічними традиційними заходами протягом 2018 р. були: 

– Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми й перспективи 

розвитку академічної та університетської науки» (у 2018 році проведено ХI 

конференцію); 

– Всеукраїнський фестиваль науки (у 2018 році проведено ХI фестиваль); 

– Наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, 

аспірантів та студентів Полтавського національного технічного університету 

імені Юрія Кондратюка (у 2018 році проведена 70-а конференція). 

Міжнародні конференції 

1. Міжнародна науково-технічна конференція «День сервісу кріплення 

свердловин», 15.02.2018 р. 

2. Участь представників ПолтНТУ у складі української делегації в роботі 

Третього євразійського міжнародного саміту вищої освіти (ЕURІE), 13.02.2018–

16.02.2018 рр., м. Стамбул Туреччина. 

3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти 

та молодих вчених «Студентська молодь – рушійна сила держави», 20.04.2018 р. 

4. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології 

у контексті іншомовної підготовки фахівця», 24.04.2018 р. 

5. II Міжнародна науково-практична конференція «Економічний розвиток 

держави та її соціальна стабільність», 15.05.2018 р. 

6. І Міжнародна українсько-азербайджанська конференція «Building 

Іnnovations – 2018», 24.05.2018 – 25.05.2018 рр., м. Баку. 

7. IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура: Естетика 

+ Екологія + Економіка» («Архітектура: Е+Е+Е»), 2.10.2018 – 3.10.2018 рр. 

8. Міжнародна науково-практична конференція «Управління туристичною 

сферою: методологія і практика», 3.10.2018 – 4.10.2018 рр. 

9. ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Сталезалізобетонні 

конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація», 24.10.2018 

– 25.10.2018 рр. 

10. І Міжнародна науково-практична конференція «Technology, 

Engineering and Science – 2018», 25.10.2018 р., м. Лондон.  
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11. V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інноваційно-

інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах 

євроінтеграції», 01.11.2018 р. 

12. V Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої 

освіти та молодих учених «Національна економіка в умовах глобалізації: 

тенденції, проблеми та перспективи», 16.11.2018 р. 

13. IV Міжнародна науково-практична конференція «Електронні та 

мехатронні системи: теорія, інновації, практика», 20.11.2018 р. 

14. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології для 

підвищення ефективності роботи нафтогазового бізнесу», 22.11.2018 р.  

15. XІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми й 

перспективи розвитку академічної та університетської науки», 20.12.2018 – 

21.12.2018 рр. 

 

Всеукраїнські конференції 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи 

інституціонального розвитку земельних відносин в Україні» до Дня 

землевпорядника, 15.03.2018 р. 

2. Всеукраїнська конференція-семінар молодих вчених «Explore Science-

XXI», 28.03.2018 р. 

3. V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні», 12.04.2018 р. 

4. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Створення, експлуатація 

і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки», 

25.04.2018 – 26.04.2018 рр. 

5. Х Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю 

«Механіка ґрунтів, геотехніка та фундаментобудування»,  

16.10.2018 – 17.10.2018 рр. 

6. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Архітектурний 

рисунок у контексті професійної освіти», 6.11.2018 – 7.11.2018 рр. 



 100 

7. ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з 

міжнародною участю «Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні 

технології: реалії та перспективи», 7.11.2018 р. 

8. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток 

фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи», 8.11.2018 р. 

9. VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Сучасна економічна наука: теорія і практика», 14.11.2018 р. 

10. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Документно-

інформаційні комунікації в умовах глобалізації», 22.11.2018 р. 

11. ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми інфокомунікацій», 

5.12.2018 р. 

12. V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція за 

міжнародною участю «Економічна безпека: держава, регіон, підприємство» 

15.12.2018 – 15.01.2018 рр. 

 

Інші заходи 

1. Круглий стіл кафедри економіки підприємства та управління 

персоналом «Тиждень професійних дискусій» за участю представників 

державної служби статистики у Полтавській області, 20.03.2018 р. 

2. Студентський науковий круглий стіл кафедри українознавства, культури 

та документознавства, присвячений Дню авіації та космонавтики, 12.04.2018 р. 

3. Дні фінансової обізнаності (Road-show) в межах проекту USAID та НБУ 

України,19.04.2018 – 20.04.2018 рр. 

4. Науковий пікнік ПолтНТУ – 2018, 17.05.2018 р. 

5. Брейн-ринг «Європейський Союз: відоме та невідоме» між збірними 

командами студентів ННІФЕМ, 21.05.2018 р. 

6. Науково-практична конференція-семінар, присвячений 70 річниці від 

дня народження Г.М. Губреєва, 18.05.2018 р. 

7. Студентський науковий круглий стіл, присвячений Дню слов’янської 

писемності та культури «Маловідомі сторінки української науки» (до 100-річчя 

заснування Української академії наук»), 21.05.2018 р. 
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8. Семінар «Інтернаціоналізація освітньої діяльності вищих навчальних 

закладів України» за участі Українського державного центру міжнародної 

освіти, 26.06.2018 р.  

9. VІ науково–технічна конференція «Інформаційні технології 

AUTODESK в освіті і наукових дослідженнях, 27.06.2018 р. 

10. Круглий стіл кафедри іноземної філології та перекладу, присвячений 

міжнародному дню перекладача, 28.09.2018 р. 

11. Науковий семінар кафедри будівельних машин і обладнання, 

присвячений світлій пам’яті Олександра Григоровича Онищенка, 4.10.2018 р. 

12. Студентський науковий круглий стіл кафедри українознавства, 

культури та документознавства до Дня української мови та писемності 

«Українська писемність та мова – джерело національної культури», 06.11.2018 р. 

13. Семінар по обміну досвідом між працівниками структурних одиниць 

Укрнафти (східний регіон та апарат управління), 7.11.2018 р. 

14. Воркшоп «Start Up Mastery», 21.11.2018–23.11.2018 рр. 

15. «VGV Technology Day» для компанії АТ «Укргазвидобування», 

15.11.2018 р. 

16. Круглий стіл до Всесвітнього дня філософії – World Philosophy Day 

(UNESCO), 15.11.2018 р. 

17. Круглий стіл «Смарт спеціалізація: результат співпраці влади, бізнесу 

і науки» в рамках серії регіональних заходів з підтримки сталого місцевого 

розвитку, 16.11.2018 р. 

18. Тренінг центру «Український інститут міжнародний політики», 

20.11.2018 р. 

19. Міська науково-практична конференція «Профорієнтація: вчора, 

сьогодні, завтра», 23.11.2018 р. 

20. ХХVІІІ огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних 

та художніх спеціальностей закладів вищої освіти України за міжнародною 

участю, 5.11.2018 – 9.11.2018 рр.  
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21. І-й (загально-університетський) етап Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка, 

26.11.2018 р. 

22. Семінар від американських компаній Denimex та Ulterra «Оптимальна 

гідравліка», 27.12.2018 – 28.12.2018 рр. 

23. Круглий стіл кафедри іноземної філології та перекладу «Інновації в ІТ 

технологіях», 27.11.2018 р. 

24. Круглий стіл кафедри іноземної філології та перекладу «Традиції 

Бельгії», 30.11.2018 р. 

Виставки 

1. Міжнародна виставка «Get Me 2 the Top Ukraine, Kyiv, Ukraine», 

1.09.2017 – 26.01.2018 рр. 

2. Виставка нафтогазової промисловості «Нафта. Газ. Сервіс. 2018», 

14.02.2018 р. 

3. Третій євразійський міжнародний саміт вищої освіти, Стамбул, 

Туреччина, 12.02–16.02.2018 

4. Міжнародна виставка «The 18th  International Forum «New Ideas of New 

Century» architectural drawing works, 26.02.2018 р. 

5. ХІV Міжрегіональна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра», 

21.02.2018 – 23.02.2018 рр. 

6. Третя студентська орієнтаційна зустріч, Ліван, 12-17 березня 2018 

7. Міжнародна виставка – екскурсія «Український єврейський сімейний 

альбом» на базі ПолтНТУ, яка розроблена міжнародною освітньою організацією 

Centropa (Австрія) в рамках Trans. History, 10.04.2018–20.04.2018 рр. 

8. «Погляд душі», виставка робіт (Живопис. Сергій Рой та графіка. Ліза 

Рой), Полтавська галерея сучасного мистецтва, 20.04.18 – 13.05.18 рр. 

9. Мистецький пленер «Барви брами» кафедри образотворчого мистецтва, 

17.05.2018 р. 

10. Всеукраїнська  виставка «Лубенська художня весна – 2018», 

18.05.2018 р. 
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11. Міжнародна виставка «Art Revolution Taipei», м. Тайвей, Тайвань, 

17.05.2018 – 21.05.18 рр.  

12. Літня архітектурно-художня школа Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка «Досліджуємо Полтавщину 

разом!», липень 2018 р. 

13. Нафтогазова виставка сучасної техніки та обладнання, 5.09.2018 – 

6.09.2018 рр. 

14. Конференція та виставка міжнародної освіти Європейської Асоціації 

Міжнародної Освіти EAIE 2018, Женева, Швейцарія, 10.09-14.09.2018 рр. 

15. Щорічна міжнародна виставка China Education Exhibition 2018, Пекін, 

Китай, 16.10-22.10.2018 рр. 

16. ІІІ Міжнародний освітній форум «Innovation Market», 21.11.2018 – 

23.11.2018 рр. 

17. Міжуніверситетська виставка  Sino-Polish  University Consortium Art and 

Design Festival and Competition, Пекін, Китай, 5.12-9.12.2018 рр. 

 

Рис. Кількість щорічних всеукраїнських та міжнародних конференцій організатором яких є 

університет 

 

Серед найбільш вагомих наукових заходів, що було проведено у  

2018 р., слід зазначити такі заходи: 

20 квітня відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Студентська молодь - рушійна 

сила держави». От вже втретє ПолтНТУ є організаторами даної конференції. 

Щороку вона набирає все нових обертів. Щороку студенти мають можливість 
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зрозуміти значимість органів студентського самоврядування для закладу вищої 

освіти.   

Дана конференція проводилася з метою створення умов для розвитку 

талановитих та активних студентів, обговорення актуальних питань ролі 

студентського самоврядування у реформуванні вищої освіти України, розвитку 

академічної доброчесності та пошуку шляхів вирішення проблем, які виникають 

під час діяльності органів студентського самоврядування. 

 

Учасники ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та 

молодих вчених «Студентська молодь - рушійна сила держави» 

 

24-25 травня чисельна делегація науковців ПолтНТУ взяла участь у І 

Міжнародній азербайджансько-українській конференції «Building Innovations-

2018», організаторами якої виступили ПолтНТУ спільно з Азербайджанським 

архітектурно-будівельним університетом.  

Відкрила роботу пленарного засідання ректор Азербайджанського 

архітектурно-будівельного університету, професор Гюльчохра Мамедова, яка 

акцентувала на важливості проведення конференцій такого рівня та необхідності 

обміну досвідом, адже будівельна галузь Азербайджану стрімко розвивається та 

має гарний досвід впровадження інновацій в будівництві. Зокрема, Гюльчохра 

Мамедова подякувала ректору ПолтНТУ за участь великої делегації понад 20 

науковців університету у роботі конференції.  
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Учасники І Міжнародної азербайджансько-української конференції  

«Building Innovations-2018» 

 

Привітав учасників конференції Надзвичайний та Повноважний Посол 

України в Азербайджані Олександр Міщенко, який звернув увагу на важливості 

розвитку співпраці між закладами вищої освіти України та Азербайджану. Крім 

того вельмишановний пан Посол відмітив спільні риси в історії двох країн, 

зокрема важливим є проведення такого спільного азербайджансько-українського 

заходу на передодні відзначення 100-річчя утворення Азербайджанської 

Демократичної Республіки, а Україна була однією із перших країн, що визнали 

незалежність Азербайджану. 

2 жовтня у Полтавському національному технічному університеті імені 

Юрія Кондратюка пройшла ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Архітектура: Екологія + Естетика + Економіка». Участь у роботі 

конференції узяли науковці з Бельгії, Хорватії, Словаччини, Болгарії, Грузії та 

Туреччини. 

У своєму виступі на пленарному засіданні конференції проректор з 

міжнародної та наукової роботи ПолтНТУ Світлана Сівіцька відмітила 

важливість об’єднання питань архітектури, економіки й екології та закцентувала 

на результативній співпраці із закордонними університетами-партнерами, 

зокрема з Університетом Монс. 
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Під час засідання виступила проректор з міжнародного співробітництва 

Університету Північ (Хорватія), професор Аніца Хунжет, яка закцентувала на 

розвитку співробітництва Університету Північ та ПолтНТУ. 

Із вітальним словом та доповіддю виступила професор факультету 

архітектури Університету Монс (Бельгія) Наталі Абрассар, яка передала вітання 

від керівництва Університету Монс, підкреслила надзвичайно результативне 

співробітництво з ПолтНТУ, який є їх багаторічним партнером, та подякувала 

представникам ПолтНТУ за низку проектів, які були втілені завдяки цій 

співпраці. 

 

Учасники ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

 «Архітектура: Екологія + Естетика + Економіка» 

 

У роботі конференції взяли участь науково-педагогічні працівники 

навчально-наукового інституту архітектури і будівництва, навчально-наукового 

інституту фінансів, економіки та менеджменту, кафедри прикладної екології та 

природокористування ПолтНТУ. 

25 жовтня у Лондоні (Великобританія) проведено спільну Українсько-

Британську Міжнародну науково-практичну конференцію «Technology, 

Engineering and Science – 2018», організаторами якої виступили Полтавський 

національний технічний університет імені Юрія Кондратюка та Університет 

Гринвічу. 
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Учасники Міжнародної науково-практичної конференції  

«Technology, Engineering and Science – 2018» 

 

В межах конференції на базі факультету інженерії та науки Університету 

Гринвічу відбувся спільний міжнародний науковий круглий стіл. 

Участь у роботі круглого столу взяла делегація університету у складі: 

ректора, д.е.н., професора Володимира Онищенка, проректора з наукової та 

міжнародної роботи, к.е.н., доцента Світлани Сівіцької, директора навчально-

наукового інституту архітектури та будівництва, д.т.н., професора Олександра 

Семка, директора навчально-наукового інституту нафти і газу, д.т.н., професора 

Юрія Віннікова, заступника директора навчально-наукового інституту фінансів, 

економіки та менеджменту, к.е.н., доцента Ірини Крекотень, декана 

гуманітарного факультету, к.філ.н., доцента Анни Агейчевої, директора 

Коледжу нафти і газу Любов Шумської, завідувача кафедри хімії, к.х.н., доцента 

Дмитра Стороженка, завідувача кафедри туризму та адміністрування, д.е.н., 

доцента Ірини Черниш, вченого секретаря Вченої ради університету, доцента 

кафедри архітектури та міського будівництва, к.т.н., доцента Тетяни Галінської, 

доцента кафедри архітектури будівель та містобудування, к.т.н., доцента Андрія 

Дмитренка, старшого викладача архітектури будівель та містобудування Андрія 

Конюка, доцента кафедри організації і технології будівництва та охорони праці, 

к.т.н., доцента Олександра Зими, доцента кафедри архітектури та міського 

будівництва, к.т.н., доцента Юрія Авраменка. 
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Круглий стіл відбувся на базі Університету Гринвічу у Мідвей кампусі, де 

розташований факультет інженерії та науки британського університету. Під час 

зустрічі із директором з розвитку і партнерства Тімоті Баррі та науковцями 

факультету інженерії та науки Університету Гринвічу галузями Civil та Chemical 

Engineering представники ПолтНТУ презентували напрями наукової й 

інноваційної діяльності наукових шкіл навчально-наукового інституту 

архітектури та будівництва, зокрема кафедри архітектури та міського 

будівництва, кафедри організації і технології будівництва та охорони праці, 

кафедри архітектури будівель і містобудування та кафедри хімії. Наукові 

підходи та результати діяльності викликали жваве обговорення і надзвичайно 

важливі наукові дискусії британських та українських колег, за результатами яких 

вже окреслилися нові українсько-британські наукові колективи. 

22 листопада ДТЕК Нафтогаз у партнерстві з ПолтНТУ та ІФНТУНГ 

провів Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні технології для 

підвищення ефективності роботи нафтогазового бізнесу». 

Відкрили роботу конференції та виступили із доповідями генеральний 

директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров, ректор ПолтНТУ, професор Володимир 

Онищенко, регіональний директор SPE в Європі Жан-Марк Дюма, начальник 

управління Держпраці у Полтавській області, директор з інновацій ДТЕК 

Емануеелє Вольпе та академік Національної академії наук України, доктор 

геологічних наук, професор Володимир Коболев. 

 

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології для підвищення 

ефективності роботи нафтогазового бізнесу» 
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У межах конференції відбулося три дискусійні панелі. Перша панель 

роботи мала назву «Співпраця»; друга панель під назвою «Перспективи 

впровадження нових технологій в сфері геології та будівництва свердловин», яка 

включала в себе дві секції: «Геологія» та «Буріння»; третя панель – «Сучасні 

виклики при розробці та експлуатації родовищ», яка складалася із секцій: 

«Розробка і експлуатація родовищ», «Цифровізація виробничих та допоміжних 

бізнес процесів» та «Капітальний ремонт». 

Участь у конференції взяли представники наукових установ, університетів 

тапровідних нафтогазових компаній, України та світу: ДТЕК Нафтогаз,  

ПрАТ «Укргазвидобування», Weatherford, Schlumberger, Halliburton, Baker 

Hughes, NOV, Hilong Group, Wellpath Limited, McKinsey & Company, Symoil 

Group, RPS Energy, SOCAR-AQS, SmartEAM, Target, Drilling Global Consultant 

LLP, Geo Well Services, ТОВ «Ендейвер», ТОВ «Геосинтез інженірінг»,  

ВО «Білоруснафта», ТОВ «АСКО ПАМПС», ТОВ «Нафтогазмонтаж»,  

ДП «Укрнаукагеоцентр», ТОВ «НТП «Бурова техніка», ТОВ «СервісОйл»,  

ТОВ «Укргазпроект», ПП «УСБК-1», ТОВ «Ньюфолк», БілНДПІнафта,  

ТОВ «УКРСКС», НАН України, ПолтНТУ, ІФНТУНГ, КНУ, ХПІ, Управління 

Держпраці в Полтавській області, SPE Europe та Професійне відділення SPE в 

Україні. 

 

Робота з обдарованою учнівською молоддю  

 

Важливим досягненням у діяльності ПСНЦ НАН та МОН України стало 

активне співробітництво університету із Полтавським територіальним 

відділенням МАН України. Як президент Полтавського територіального 

відділення МАН і голова ради ректорів організував і забезпечив проведення 

роботи з обдарованою шкільною молоддю в університеті за всіма науковими 

напрямами. 

За результатами третього етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідних робіт учнів – вихованців Малої академії наук України команда від 

Полтавської області упевнено входить до десятки кращих серед 25-ти 

територіальних відділень України. 
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Високий рівень підготовки учасників третього етапу конкурсу-захисту, які 

представляли Полтавщину, був відзначений під час урочистого нагородження 

переможців інтелектуального змагання – Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що 

проводився Національним центром «Мала академія наук України» під егідою 

Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України. 

За кількістю дітей, охоплених науково-дослідницькою роботою у 

позашкільних навчальних закладах, Полтавська область займає друге місце в 

нашій державі. 

Високу міжнародну оцінку діяльності Полтавського територіального 

відділення МАН України надали представник місії ЮНЕСКО Жан-Поль Жуст 

Нгоме Абьяго та президент МАН України Станіслав Довгий ознайомившись із 

50 кращими науково-дослідницькими, пошуково-творчими, експеримента-

льними, конструкторськими та винахідницькими роботами полтавських 

вихованців МАН під час виставки-презентації «Обдаровані діти Полтавщини». 

Особливо вразило гостей виставки роботи науково-космічного товариства 

«Персей», зокрема експериментальні діючі моделі та макети астрономічних 

приладів. Почесні гості мали змогу ознайомитися із науково-дослідницькими 

роботами гуртка робототехніки та гуртка з Lego-конструювання, які вже здобули 

визнання на міжнародному рівні.  

 
Учасники і почесні гості виставки-презентації «Обдаровані діти Полтавщини» 
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Розвиток наукової роботи студентів та молодих вчених 

 

У ПолтНТУ активно діє Студентське наукове товариство та Рада молодих 

вчених. Найбільшим проектом Студентського наукового товариства є щорічна 

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Студентська молодь – рушійна сила держави». В університеті 

організовано роботу студентських наукових гуртків та клубів.  

Дієвим засобом ефективної діяльності аспірантури є передаспірантська 

підготовка майбутніх аспірантів ще в студентські роки, залучення їх до наукових 

досліджень за різними формами: робота у наукових гуртках, науково-

дослідницьких лабораторіях, участь у виконанні госпдоговірних та 

держбюджетних досліджень. Результатом цієї роботи є призові місця, здобуті 

нашими студентами на Всеукраїнських студентських олімпіадах з різних 

дисциплін та спеціальностей, та дипломи І – ІІІ ступенів  переможців 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей.  

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України про проведення 

Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт 

у ПолтНТУ проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальностей: «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні 

машини та обладнання»; «Автомобільні дороги і аеродроми», а також ІІ тур 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з екології.  

У 2018 році студенти університету подали на ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 89 

наукових робіт, 19 з яких (22 студенти-автори цих робіт) відзначені дипломами 

І – ІІІ ступенів.  

Студенти ПолтНТУ вибороли призові місця за напрямами: «Управління 

фінансово-економічною безпекою»; «Нафтова та газова промисловість»; 

«Менеджмент природоохоронної діяльності»; «Прикладна геометрія, інженерна 

грaфіка та технічна естетика»; «Екологія»; «Будівництво та цивільна інженерія»; 

«Транспортні технології (за видами)»; «Автомобільний транспорт»; «Технології 
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захисту навколишнього середовища»; «Менеджмент», «Туризм», «Транспортні 

системи. Логістика», «Економіка підприємства». 

Факультети, інститути 

План 

2018 р., 

осіб 

К-ть 

робіт, 

поданих 

на 

ІІ тур 

конкурсу, 

осіб 

% вико 

нання 

Результативність 

(к-ть призових місць) 

К-ть 

місць 

% від 

кількості 

учасників 

Навчально-науковий інститут 

архітектури та будівництва 

24 16 66,7 3 18,8 

Навчально-науковий інститут 

фінансів, економіки та 

менеджменту 

29 35 120,7 

 

7 20 

 

Навчально-науковий інститут 

інформаційних технологій і 

механотроніки 

12 15 125 4 26,7 

Навчально-науковий інститут 

нафти і газу  

14 14 100 5 35,7 

Гуманітарний факультет 7 9 128,6 0 0 

Всього по університету: 86 89 103,5 19 21,3 

  

 За результатами участі студентів ПолтНТУ у Всеукраїнській студентській 

олімпіаді 2017/2018 н.р. отримано 20 дипломів І – ІІІ ступенів, у тому числі по 

факультетах, інститутах: 

Факультети, інститути Кількість переможців 

Навчально-науковий інститут архітектури та будівництва 3 

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та 

менеджменту 

10 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і 

механотроніки 

2 

Навчально-науковий інститут нафти і газу  5 

Гуманітарний факультет 0 

Всього по університету: 20 

 За активну участь у науково-дослідницькій роботі, високі результати у 

всеукраїнських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт 2017/2018 

навчального року та з нагоди Дня науки, подяками ректора було відзначено всіх 

переможців – 42 студенти університету. 

Підсумки Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей та Всеукраїнських студентських олімпіад з 

навчальних дисциплін і спеціальностей за останні п’ять років представлені в 

таблиці: 
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Таблиця –  Кількість студентів-переможців  

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей та Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних 

дисциплін і спеціальностей  у 2017/2018 н.р.  

 
Факультети, 

інститути 

2013/2014 

н.р. 

2014/2015 

н.р. 

2015/2016 

н.р. 

2016/2017 

н.р. 

2017/2018 

н.р. 

Навчально-науковий 

інститут архітектури 

та будівництва 

6 8 14 11 5 

Навчально-науковий 

інститут фінансів, 

економіки та 

менеджменту 

12 12 10 8 18 

Навчально-науковий 

інститут 

інформаційних 

технологій і 

механотроніки 

1 2 3 4 4 

Навчально-науковий 

інститут нафти і газу 
2 4 6 5 8 

Гуманітарний 

факультет 
1 - 1 - - 

Усього 22 26 34 28 35 

Протягом останніх років активізувалася робота Ради молодих учених та 

наукового товариства студентів, які активно займаються науковою діяльністю, 

організацією семінарів, конференцій, тренінгів та зустрічей активної молоді. 

 

Рада молодих учених ПолтНТУ 
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Заходи Ради молодих учених ПолтНТУ 
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Серед здобутків молодих вчених університету слід виділити: присвоєння 

авторським колективам молодих вчених ПолтНТУ Премії Президента України 

для молодих вчених (доц. Чичуліна К.В., Харченко М.О.). Троє молодих учених 

університету стали стипендіатами іменної стипендії Кабінету Міністрів України 

для молодих учених (доц. Чичуліна К.В., доц. Харченко М.О., ст. викладач 

Маслій О.А.), дві іменні стипендії міського голови для молодих учених міста 

Полтави (доц. Ларцева І.І., ст. викладач Маслій О.А.), аспірантка протягом року 

отримувала іменну академічну стипендію Президента України для студентів та 

аспірантів закладів вищої освіти (аспірантка кафедри конструкцій з металу, 

дерева і пластмас Єфіменко О.І.). У 2018 році троє молодих учених університету 

входили до складу фахових секцій експертної ради МОН України з відбору 

проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок 

молодих учених, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету. 

Чичуліна К.В. ввійшла до складу Президії Ради молодих вчених та 

спеціалістів Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України. 

За ініціативи Ради молодих вчених 28 березня 2018 р. була проведена 

Всеукраїнська конференція-семінар молодих вчених «Explore Science-XXI», де 

участь взяли представники університету та запрошені гості. 
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7. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Протягом 2018 р. значний розвиток отримала міжнародна діяльність 

ПолтНТУ. Реалізуючи перспективну програму розвитку університету, 

міжнародна активність є одним із пріоритетних напрямів діяльності 

університету. Інтеграція нашої держави та нашого університету до 

Європейського дослідницького простору є одним із найголовніших напрямів 

розвитку освіти і науки Полтавського національного технічного університету 

імені Юрія Кондратюка. Завдяки злагодженій роботі усього науково-

педагогічного колективу наш університет продовжує посідати провідні позиції у 

міжнародних та українських рейтингах.  

 

У 2018 році ПолтНТУ посів 3 сходинку серед вишів України у світовому 

рейтингу університетів UI GreenMetric Ranking of World University. Крім того за 

критерієм розташування кампуса універстету ПолтнТУ увійшов у ТОР-75 

кампусів світу розташованих у центрі міста. 

Презентація здобутків на міжнародному рівні 

Протягом 2018 р. університет був ефективно представлений на 

міжнародній арені. У ПолтНТУ продовжується активна співпраця із провідними 

вишами світу, так, уже котрий рік поспіль, університет веде активну спільну 

діяльність із навчальними закладами Польщі. Завдяки подібній співпраці 

студенти України мають унікальну можливість отримувати одразу два дипломи 

обох країн, проходити практику та стажування у Європі та навчатись за обміном. 

У січні під час робочого візиту до Білостоцької політехніки обговорили підсумки 

співпраці за минувший рік за узгодили спільний план на майбутній 2018 рік. 
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Делегація ПолтНТУ в Білостоцькій політехніці, Польща 

 

13-15 лютого делегація ПолтНТУ у складі української делегації, яку 

очолювала директор Українського державного центру міжнародної 

освіти Міністерства освіти і науки України Олена Шаповалова представники 

університету взяли участь у Третьому євразійському саміті вищої освіти 

EURIE2018, який проходив у Стамбулі (Туреччина). Участь у саміті взяли понад 

3 тисячі учасників із понад 50 країн світу. Відкрив роботу саміту Міністр вищої 

освіти Малайзії Idris Jusoh, президент Euras-Eurasian Universities Union Mustafa 

Aydin та інші. 

 
Делегація ПолтНТУ під час участі у Третьому Євразійському саміті вищої освіти 

EURIE2018 

 

Перебуваючи із робочим візитом до Туреччині делегація ПолтНТУ 

зустрілася з представниками Стамбульського технічного університету.  
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Зустріч під час робочого візиту до Туреччини, 2018 р. 

 

21-23 лютого відбувся візит представників ПолтНТУ до Великобританії з 

метою вивчення досвіду провідного університету світу University of Oxford. 

Ректор ПолтНТУ, професор Володимир Онищенко та проректор з наукової та 

міжнародної роботи Світлана Сівіцька взяли участь у триденному семінарі 

Oxford Academic Union на базі University of Oxford, у структурі якого діють 38 

підрозділів (коледжів). На семінарі обговорили питання організаційної 

структури, фінансового менеджменту, академічної та фінансової автономії 

структурних підрозділів.  

 

 
Делегація ПолтнТУ під час стажування в University of Oxford 

 

Реалізуючи укладену у 2013 році угоду про співробітництво делегація 

ПолтНТУ з робочим візитом відвідала у лютому 2018 року Університет 
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Гринвічу. Під час візиту ректор ПолтНТУ, професор Володимир Онищенко та 

проректор з наукової та міжнародної роботи Світлана Сівіцька обговорили 

результати співпраці із представниками Університету Гринвічу. 

 

  
Делегація ПолтНТУ в Університеті Гринвічу 

 

ПолтНТУ отримав пропозицію реалізувати спільно з Університетом 

Гринвічу програму «подвійного» диплому для студентів університету. 

Вступивши до ПолтНТУ студенти зможуть отримати два дипломи ПолтНТУ 

(Україна) та Університету Гринвічу (Великобританія). 

У березні делегація ПолтНТУ у складі делегації з України, яку очолює 

директор УДЦМО МОН України взяли участь в освітній виставці «Third students 

orientation meeting» в м. Тріполі, Ліван. 

  

Делегація ПолтНТУ на освітній виставці в Тріполі, Ліван 

 

Також 15 березня у складі делегації з України представники 

ПолтНТУ  взяли участь у зустрічі з представниками української громади у 

Посольстві України в Лівані. Під час зустрічі обговорювалися надзвичайно 
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важливі питання отримання середньої освіти у Лівані, вступу до українських 

ЗВО на англійську мову навчання за співбесідою та було презентовано освітні 

послуги ПолтНТУ. 

 

 

Делегація ПолтНТУ в Посольстві України в Лівані 

 

 Уіверситет активно розвиває співробітництво з Бельгією. У рамках 

реалізації угоди Про міжнародну співпрацю між ПолтНТУ та університеом 

UMons (Монс, Бельгія), підписаної ректором ПолтНТУ, професором 

Володимиром Онищенком, студенти та науково-педагогічні працівники 

ПолтНТУ взяли участь у роботі науково-практичного семінару присвяченого 

питанням перетворення колишньої шахти Pass в середовище стійкого розвитку.  

 

   

Студенти ПолтНТУ на Першому Бельгійсько-Українському  

архітектурному воркшопі на базі Університету Монс, Бельгія 
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Студенти ПолтНТУ на Першому Бельгійсько-Українському  

архітектурному воркшопі на базі Університету Монс, Бельгія 

 

ПолтНТУ розвиває співробітництво з Азербайджанською Республікою. 17 

квітня підсумовуючи результати співпраці та визначаючи нові напрями 

співробітництва ректор ПолтНТУ, професор Володимир Онищенко та ректор 

Азербайджанського державного університету нафти і промисловості, професор 

Мустафа Бабанли погодили укладення угоди про запровадження першої 

українсько-азербайджанської спільної підготовки бакалаврів за програмою 

«подвійного диплому» для студентів спеціальності «Нафтогазова інженерія і 

технології». 

 

  
Делегація ПолтНТУ в Азербайджанському державному  

університеті нафти і промисловості 

 

18 квітня за сприяння Посольства України в Азербайджані делегація 

ПолтНТУ відвідала Фонд «Знання» при Президенті Азербайджанської 
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Республіки. Відбулася робоча зустріч, участь у якій узяли директор Фонду 

«Знання» при Президенті Азербайджанської Республіки Октай Самедов, радник 

Посольства України в Азербайджані Олександр Сенченко, перший секретар 

Посольства України в Азербайджані Г. Сельский, ректор ПолтНТУ Володимир 

Онищенко, проректор з наукової та міжнародної роботи Світлана Сівіцька та 

керівник відділу міжнародного співробітництва Фонду «Знання» при Президенті 

Азербайджанської Республіки Джейла Мамедова. Сторони презентували свою 

діяльність та визначили пріоритетні напрями співпраці, зокрема робота з 

обдарованою молоддю (МАН України) та студентською молоддю, проведення 

спільних освітньо-наукових заходів та культурний обмін між Україною та 

Азербайджаном. 

У результаті зустрічі ректор ПолтНТУ Володимир Онищенко та директор 

Фонду «Знання» при Президенті Азербайджанської Республіки Октай Самедов 

підписали угоду про співробітництво. Угода з ПолтНТУ є першим документом 

підписаним у межах укладеного у січні 2018 року меморандуму між 

Посольством України в Азербайджані та Фондом «Знання» при Президенті 

Азербайджанської Республіки. 

  

Підписання угоди про співробітництво з Фондом «Знання» при Президенті 

Азербайджанської Республіки 

 

18 квітня відбулася робоча зустріч ректора ПолтНТУ Володимира 

Онищенка з ректором Бакинської вищої школи нафти Ельмаром Гасимовим. 

Сторони обговорили виконання Меморандуму про співробітництво, підписаного 

минулого року між ПолтНТУ та Бакинською вищою школою нафти. Вже 

відбувся обмін досвідом практичної підготовки висококваліфікованих інженерів 



 123 

для України та Азербайджану. Перебуваючи у Баку студенти університету, 

члени Студентського відділення ПолтНТУ Society of Petroleum Engineers 

відвідали Бакинську вищу школу нафти та зустрілися зі студентами Бакинського 

відділення спілки SPE. 

   

Делегація ПолтНТУ в Бакинській вищій школі нафти та  

Азербайджанському державному економічному університеті 

 

19 квітня делегація ПолтНТУ відвідала Азербайджанський архітектурно-

будівельний університет. В межах візиту відбулася робоча зустріч ректора 

ПолтНТУ та проректора з наукової та міжнародної роботи Світлани Сівіцької з 

ректором Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, 

професором Гюльчохрою Мамедовою, проректором з навчальної роботи Акіфом 

Гасимовим, проректором з наукової роботи Аріфом Шаріфовим та проректором 

з міжнародного співробітництва Наргіз Абдуллаєвою. Представники 

університетів обговорили стан підготовки та відпрацювали організаційні 

питання проведення першої українсько-азербайджанської конференції «Building 

Innovations-2018». 

19 квітня ректор ПолтНТУ, професор Володимир Онищенко та проректор 

з наукової та міжнародної роботи Світлана Сівіцька взяли участь у щорічній 

конференції Міжнародної асоціації президентів університетів «Глобалізація та 

нові виміри у вищій освіті». Участь у конференції взяли понад 60 керівників 

університетів та почесних гостей із Азербайджану, Ірану, Грузії, Індії, Польщі, 

Китаї, Франції, Мексики, Австрії, Данії, України та інших країн. 
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Делегація ПолтНТУ на щорічній конференції Міжнародної асоціації президентів 

університетів «Глобалізація та нові виміри у вищій освіті», м. Баку, Азербайджан 

 

 

Розвиваючи міжнародні зв’язки в освітній і науковій сфері Полтавський 

національний технічний університет імені Юрія Кондратюка увійшов до складу 

BSEMAN - Black Sea and Eastern Mediterranean Academic Network. 
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ПолтНТУ серед співзасновників BSEMAN - Black Sea and Eastern  

Mediterranean Academic Network. 

 

Основні завдання які ставить організація – розширення академічних зв’язків 

між закладами вищої освіти країн Середземномор’я та Чорноморського басейну. 

Розширення можливостей учасників щодо грантових проектів ЄС. 

 

Розширення договірних зв'язків із провідними закладами вищої освіти та 

науковими установами  

Європи, Америки, Китаю та інших регіонів світу 

Результатом інтернаціоналізації зв’язків є 92 угоди  про міжнародне 

співробітництво з провідними університетами та установами країн Європи, Азії, 

Америки. У 2018 році ПолтНТУ укладено та продовжено дію угод з 8-ма 

країнами та було ефективно реалізовано співпрацю у сфері освіти і науки з 

вищими навчальними закладами Польщі, Великобританії, Бельгії, Німеччини, 

Китаю, Азербайджану, Туркменістану, Хорватії, Болгарії. На виконання угод про 

співробітництво, наказів Міністерства освіти і науки України постійно 

здійснюється всебічне вивчення зарубіжного досвіду розвитку освіти й науки та 

його запровадження в університеті. 
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Протягом 2018 року науково-педагогічні працівники здійснили  

109 закордонних відрядження до університетів-партнерів країн світу.  

Протягом 2018 року в університеті продовжувалася плідна співпраця з 

проектом Delcam (Autodesk). Студенти і викладачі ПолтНТУ є семикратними 

призерами цього конкурсу. 

24-25 травня делегація науковців ПолтНТУ взяла участь у І Міжнародній 

азербайджансько-українській конференції «Building Innovations-2018», 

організаторами якої виступили ПолтНТУ спільно з Азербайджанським 

архітектурно-будівельним університетом.  

Відкрила роботу пленарного засідання ректор Азербайджанського 

архітектурно-будівельного університету, професор Гюльчохра Мамедова, яка 

акцентувала на важливості проведення конференцій такого рівня та необхідності 

обміну досвідом, адже будівельна галузь Азербайджану стрімко розвивається та 

має гарний досвід впровадження інновацій в будівництві. Зокрема, Гюльчохра 

Мамедова подякувала ректору ПолтНТУ за участь великої делегації понад  

20 науковців університету у роботі конференції. 

 

   
І Міжнародна азербайджансько-українська конференція  

«Building Innovations-2018» , м. Баку, Азербайджан 
 

Привітав учасників конференції Надзвичайний та Повноважний Посол 

України в Азербайджані Олександр Міщенко, який звернув увагу на важливості 

розвитку співпраці між закладами вищої освіти України та Азербайджану. Крім 

того вельмишановний пан Посол відмітив спільні риси в історії двох країн, 

зокрема важливим є проведення такого спільного азербайджансько-українського 

заходу на передодні відзначення 100-річчя утворення Азербайджанської 
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Демократичної Республіки, а Україна була однією із перших країн, що визнали 

незалежність Азербайджану. Приєднався до вітань представник Міністерства 

освіти Азербайджану Анар Казимов. 

 

   
І Міжнародна азербайджансько-українська конференція  

«Building Innovations-2018» , м. Баку, Азербайджан 
 

Конференція працювала за трьома напрямами: «Будівельні конструкції, 

технології і техніка», «Планування міст, будівель та інженерних мереж» та 

«Організація управління і економіка будівництва» 

 

Секційне засідання І Міжнародної азербайджансько-української конференції  

«Building Innovations-2018» , м. Баку, Азербайджан 
 

24 травня відбулося заключне пленарне засідання та підведення підсумків 

роботи І Міжнародної азербайджансько-української конференції «Building 

Innovations-2018». Модератори секцій проінформували про роботу конференції 

за напрямами. Ректор Азербайджанського архітектурно-будівельного 

університету, професор Гюльчохра Мамедова відмітила високий рівень 

конференції та подякувала ректору ПолтНТУ за проведення таких спільних 

заходів.  Ректор ПолтНТУ у своєму виступі подякував від імені української 
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делегації ректору Азербайджанського архітектурно-будівельного університету 

за спільне проведення конференції та відмітив важливість обміну досвідом між 

науковцями України та Азербайджану. Учасники конференції на пленарному 

засіданні прийняли резолюцію конференції, згідно якої ІІ Міжнародна 

українсько-азербайджанська конференція «Building Innovations-2019» 

відбудеться в Україні, на базі ПолтНТУ. Усім учасникам конференції вручили 

міжнародні сертифікати 

 
Учасники І Міжнародної азербайджансько-української конференції  

«Building Innovations-2018» , м. Баку, Азербайджан 

 

 22 травня делегація ПолтНТУ відвідала Азербайджанський державний 

економічний університет, де зустрілася з керівництвом та ознайомилася із 

діяльністю провідного економічного університету Азербайджану. 

 

Делегація ПолтНТУ в Азербайджанському державному економічному університеті 
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Ректор ПолтНТУ під час зустрічі з проректором з міжнародних відносин 

Анаром Рзаєвим обговорили перспективні напрями співпраці з навчально-

науковим інститутом фінансів, економіки та менеджменту ПолтНТУ.  

За попередньою домовленістю з ректором університету, професором Адалатом 

Мурадовим під час останнього візиту до Баку було підписано угоду про 

співробітництво між ПолтНТУ та Азербайджанським державним економічним 

університетом. 

  

Підписання угоди з Азербайджанським державним економічним університетом 

 

Під час офіційного візиту до Азербайджану делегація ПолтНТУ зустрілася 

з директором Школи економіки Азербайджанського державного економічного 

університету Мансуром Бархударовим та завідувачами кафедр Школи 

економіки. 

  
Делегація ПолтНТУ в Школі економіки  

Азербайджанського державного економічного університету 

 
 

Під час перебування в м. Баку в рамках діючої угоди про співробітництво 

між Полтавським національним технічним університетом імені Юрія 

Кондратюка та Азербайджанським державним університетом нафти і 

промисловості було підписано договір між Полтавським коледжем нафти і газу 

ПолтНТУ і Бакинським нафто-енергетичним коледжем. Укладений договір є 
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першим міжнародним договором серед українських ЗВО І – ІІ рівня акредитації, 

надзвичайно приємно, що ПолтНТУ й тут є першим. 

    
Делегація ПолтНТУ в Бакинському нафто-енергетичному коледжі 

 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

продовжує співпрацю з Великобританією, зокрема 6 червня, під час робочого 

візиту до Лондона ректор ПолтНТУ та віце-канцлер Бізнес школи Університету 

Гринвічу Jon Sibson підписали угоду про спільну підготовку бакалаврів за 

програмою «подвійного» диплому між Полтавським національним технічним 

університетом імені Юрія Кондратюка та Університетом Гринвічу. 

  

Підписання угоди за програмою «подвійного диплому» з Університетом Гринвічу 

 

ПолтНТУ розвиває Українсько-Китайське співробітництво. 14 – 15 червня 

делегація ПолтНТУ взяла участь в міжнародному Українсько-Китайському 

форумі «Шовковий шлях 2018». Серед учасників форуму 11 університетів із 

Китайської народної Республіки та 46 українських закладів вищої освіти. 

Відкрили форум заступник Міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич, 
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Держсекретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв, Радник Міністра 

інформаційної політики Марина Соботюк, Директор департаменту міжнародних 

зв’язків та обмінів Чунцінської державної комісії освіти (Китай).  

 

За результатами переговорів з представниками китайський університетів 

було досягнуто домовленості про розвиток співробітництва за інженерно-

технічними та економічними напрямами, а також можливість викладання 

китайської мови в ПолтНТУ. Також розвиватиметься співпраця з Українсько-

Китайським центром культури та освіти за підтримки директора центру Вей 

Лімін.  

Результатом участі у форумі стало підписання угоди про співробітництвом 

ПолтНТУ із Чунцінським університетом науки і технологій з пріоритетом 

співпраці за нафтогазовим напрямом. Також було підписано угоду про 

співпрацю ПолтНТУ з Південно-Західним університетом економічних наук та 

права, яка передбачає співробітництво за економічними спеціальностями. 

ПолтНТУ розширює кордони співробітництва. 11-13 вересня 

представники ПолтНТУ у складі української делегації разом із 

директором  Українського державного центру міжнародної освіти взяли участь 

у 30-й конференції та освітній виставці Європейської асоціації міжнародної 

освіти EAIE. 
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Делегація ПолтНТУ на найбільшій у Європі освітній конференції та виставці EAIE2018 

 

Делегація ПолтНТУ у складі проректора з наукової та міжнародної роботи 

ПолтНТУ  та директора Полтавського коледжу нафти і газу 

ПолтНТУ  презентувала ПолтНТУ на найбільшій у Європі освітній конференції 

та виставці EAIE2018. У 2018 році ПолтНТУ єдиний університет України, який 

брав участь у одній з найбільших освітніх конференцій світу. Конференція та 

виставка EAIE2018 - це понад 5500 учасників з 95 країн світу, 250 стендів 

закладів освіти, 180 сесій та 19 воркшопів з питань інтернаціоналізації освіти і 

науки. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/eaie2018?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCE8fsKkddWp1Rb02xvMKjj-BJUxqYJyoIvX1wIVCru70tp0yUYdHpA4W7Vrs-3xhFNmlty14teSe--xdTTfbLFBEZ9vE0ne--bVzE8FFKMzzdoe7GFkzvziYVgWxs2i9XNg--in_FHHYeYsj-XPjq8uqXBqatguAUYYZU8GzmGPj_O7QnH_jFrIicIlzWGbIAYcsyMA3r1VSa3583pWigLiwanJ60jIQ6n0sVTAWyaTy8ES1_M79NFPe9neaoGJoRiGeG4eFUXy5BRMJj_v4xTJvUHwGUXx7UnB1S8uARliPXPvioSpBIOU7aw5A3us2bwlSmd-r6AhM0bPSO2054&__tn__=%2ANK-R
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Продовжується реалізація співпраці ПолтНТУ з університетами Польщі. 

Під час офіційного візиту делегації ПолтНТУ до Польщі відбулася робоча 

зустріч з представниками Краківської полтехніки. У ході зустрічі з віце-ректором 

з навчальної роботи паном Єржи Заяцем, було обговорено питання подального 

розвитоку співпраці між «Краківською політехнікою» і Полтавським 

національним технічним університетом імені Ю. Кондратюка. 

  
Делегація ПолтНТУ в Краківській політехніці 

У розвиток міжнародних зв’язків з Опольським технологічним 

університетом (Польща) і на запрошення наших польських колег 4 жовтня 

делегація ПолтНТУ взяла участь у гранд інаугурації нового академічного року в 

Ополє. 

  

Делегація ПолтНТУ в Опольській політехніці 

Продовжуючи співпрацю, започатковану ректором Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка з Вроцлавською 

політехнікою делегація ПолтНТУ відвідали з офіційним візитом у Вроцлавській 

Політехніці з нагоди початку академічного року 2018-2019. 

Досягнуто домовленості щодо співпраці між кафедрою фінансів і 

банківської справи ПолтНТУ та кафедрою управління та розвитку організацій 
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Вроцлавської Політехніки. Окреслено основні напрямки співпраці, а саме: 

залучення науковців ПолтНТУ та Вроцлавської Політехніки до взаємного 

рецензування наукових праць, організація та проведення спільних наукових 

заходів, формування спільних проектних пропозицій у межах «Вишеградської 

Четвірки» та Програми «Горизонт 2020». Налагодження співпраці з 

Вроцлавською Політехнікою відкривають нові можливості для студентів та 

науково-педагогічних працівників у межах академічної мобільності. 

  
Делегація ПолтНТУ у Вроцлавській політехніці 

Представники ПолтНТУ – в.о. директора Навчально-наукового інституту 

архітектури та будівництва, д.т.н., профессор Семко О.В. та заступник директора 

(ННІАіБ), к.т.н., доцент Кириченко В.А. на запрошення ректора Білостоцької 

Політехніки перебували 08-10 жовтня 2018р. в місті Білосток (Польща) на 

сумісній інавгурації Білостоцької Політехніки та Університету Білостоку. 

 
Делегація ПолтНТУ в Білостоцькій політехніці 
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25-26 жовтня реалізуючи угоду по співробітництво між Полтавським 

національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка та 

Університетом Гринвічу делегація науковців ПолтНТУ відвідала із робочим 

візитом один з провідних університетів Великобританії. 

 
Учасники Українсько-Британської Міжнародноїу науково-практичної конференції 

«Technology, Engineering and Science – 2018», м. Лондон, Великобританія 

 

 25 жовтня у Лондоні (Великобританія) проведено спільну Українсько-

Британську Міжнародну науково-практичну конференцію «Technology, 

Engineering and Science – 2018», організаторами якої виступили Полтавський 

національний технічний університет імені Юрія Кондратюка та Університет 

Гринвічу. В межах конференції на базі факультету інженерії та науки 

Університету Гринвічу відбувся спільний міжнародний науковий круглий стіл. 

   

Засідання Українсько-Британської Міжнародноїу науково-практичної конференції 

«Technology, Engineering and Science – 2018», м. Лондон, Великобританія 
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ПолтНТУ має багаторічне плідне співробітництво із бізнес школою, яке 

було започатковане ректором, професором Володимиром Онищенко у 2010 році. 

В результати співробітництва в ПолтНТУ діє єдина в Україні спільна з 

Великобританією програма «подвійного диплому», за якою студенти ПолтНТУ 

можуть отримати два дипломи: українського та британського університетів. 

 

Учасники Українсько-Британської Міжнародноїу науково-практичної конференції 

«Technology, Engineering and Science – 2018», м. Лондон, Великобританія 

 

Представники університетів визначили нові плани співробітництва, 

зокрема проведення стажування науково-педагогічних працівників ПолтНТУ на 

базі Університету Гринвічу протягом весняного семестру 2018-2019 навчального 

року. 
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ПолтНТУ продовжує співпрацю та реалізацію проекту спільно з коледжем 

Санта Фе (США). Так 13-17 листопада 2018 року делегація Полтавського 

національного технічного університеті імені Юрія Кондратюка в рамках проекту 

Посольства США в Україні із робочим візитом відвідала штат Флорида, США. 

13 листопада відбулася робоча зустріч делегації ПолтНТУ з президентом 

Коледжу Санта Фе Jackson Sasser, асистентом віце-президента з академічних 

питань Vilma Fuentes та представниками коледжу. Під час зустрічі ректор 

ПолтНТУ Володимир Онищенко та президент Коледжу Санта Фе Jackson Sasser 

обговорили результати співробітництва, реалізацію спільних грантових програм 

Посольства США в Україні, зокрема проекту «Впровадження інклюзивної освіти 

через молодіжне лідерство» & «Молодь проти насильства», а також визначили 

нові напрями співпраці університету та коледжу. 

 
Делегація ПолтНТУ у Коледжі Санта Фе, Флорида, США 

 

 

 

13 листопада під час робочого візиту делегації університету до США 

ректор ПолтНТУ та президент Коледжу Санта Фе Jackson Sasser підписали угоду 

про співробітництво між Полтавським національним технічним університетом 

імені Юрія Кондратюка та Коледжем Санта Фе. 
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Підписана угода передбачає проведення академічних обмінів студентами, 

стажування науково-педагогічних працівників та можливість проведення 

спільної підготовки за програмами «подвійного диплому» освітнього рівня 

«Бакалавр». 

Студенти ПолтНТУ відтепер мають можливість навчаючись в університеті 

реалізувати академічну мобільність в одному із провідних коледжів штату 

Флорида, США. 

  

Підписання угоди про співробітництво з Коледжем Санта Фе, штат Флорида, США 

 

Делегація Університету під час перебуванння у штаті Флорида, США 

ознайомилася з кампусом Коледжу Санта Фе.  

Делегація ПолтНТУ взяла участь у засіданні Attend Student Government 

Senate Meeting, на якому студентка 4 курсу спеціальності «Філологія», заступник 

президента студентського парламенту Анастасія Сидорова та студентка 4 курсу 

спеціальності «Філологія», член студентського парламенту Неля Бечкало 

виступили презентувавши систему організації діяльності студентського 

самоврядування ПолтНТУ та результати участі у спільному проекті Посольства 

США в Україні. 

Реалізуючи спільний проект «Впровадження інклюзивної освіти через 

молодіжне лідерство» & «Молодь проти насильства» делегація ПолтНТУ взяла 

участь у тренінгах «Bystander Intervention Training», «Sexual Harassment Training» 

та воркшопі «Keys to Leadership Workshop». 
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Делегація ПолтНТУ на засіданні Attend Student Government Senate Meeting 

 

Вивчаючи досвід діяльності закладів освіти США та реалізуючи спільний 

проект Посольства США в Україні делегація ПолтНТУ відвідала старшу школу 

Gainesville High School. Представники університету ознайомилися із принципом 

організації освітнього процесу, забезпеченням доступності та системою 

інклюзивної освіти. Перебуваючи у Gainesville High School представники 

ПолтНТУ відвідали навчальні заняття, спеціальні класи для школярів з 

особливими потребами, бібліотеку, їдальню та спортивні майданчики. 

Під час зустрічі з директором Gainesville High School Jamie Green ректор 

та представники ПолтНТУ обговорили особливості організації роботи закладів 

освіти в США та Україні, зокрема цікавий досвід співробітництва шкіл та 

університетів. 

16-17 листопада делегація Полтавського національного технічного 

університеті імені Юрія Кондратюка у складі: ректора ПолтНТУ, проректора з 

наукової та міжнародної роботи Світлана Сівіцької, заступника президента 

студентського парламенту Анастасії Сидорової та члена студентського 

парламенту Нелі Бечкало взяла участь у конференції студентського 

самоврядування штату Флорида, США «Florida College System Student 

Government Association Conference», яка проходила на базі Palm Beach State 

College. 
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Делегація ПолтНТУ в Gainesville High School, Флорида, США 

 

У конференції взяли участь понад 200 представників студентського 

самоврядування 28 державних коледжів штату Флорида, США. Привітала із 

початком роботи конференції президент Palm Beach State College Ava L. Parker, 

яка побажала плідних дискусій, весело і гарно провести час. 

Перед учасниками конференції виступив професійний тренер з лідерства 

Justin Jones-Fosu, який в сучасній, креативній та доступні для молоді формі 

розповів про розвиток лідерських якостей у студентів. 

Представники ПолтНТУ та Коледжу Санта Фе виступили на панелях 

конференції «Promoting Inclusive Education through Youth Leadership in Ukraine: 

Review of a Small Diplomacy Grant» та «A Comparison of Student Governance 

Organizations in United States and Ukraine: A Panel Discussion», де обговорили 

досвід України та США в організації роботи органів студентського 

самоврядування та поділилися результатами спільного проекту «Впровадження 

інклюзивної освіти через молодіжне лідерство» & «Молодь проти насильства». 
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Делегація ПолтНТУ на «Florida College System Student Government Association Conference», 

яка проходила на базі Palm Beach State College 

 

Розширюючи співпрацю з Китайською Народною Республікою делегація 

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 

взяла участь у щорічній освітній виставці China Edecation Expo 2018, де 

презентували здобутки університету та запрошували іноземних колег до 

співпраці. 

 

Делегація ПолтНТУ щорічній освітній виставці  

China Edecation Expo 2018, м. Пекін, Китай 

 

Протягом 2018 року університетом було організовано 129 протокольних 

зустрічей делегацій іноземних держав, посольств та представництв в 

університеті. 

На початку року прибула до ПолтНТУ та розпочала свою діяльність 

волонтер Корпусу Миру – викладач англійської мови Лінда Кац. Студенти та 
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викладачі мають нові можливості на базі Українсько-Американського 

центру ПолтНТУ навчатися у носіїв мови та вивчати культуру США. 

  
Волонтер Корпусу Миру США в Українсько-Американському центрі 

 

На початку березня у Полтавському національному технічному 

університеті імені Юрія Кондратюка за підтримки молодіжної організації 

«Всеукраїнське молодіжне спілкування» відбувся День Корейської культури за 

участю носіїв мови та волонтерів із Південної Кореї. В заході взяли участь учні 

шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, ліцеїв, студенти коледжів та 

університетів міста та області. 

 
День Корейської культури в ПолтНТУ 
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Наприкінці березня на базі ПолтНТУ відбулась зустріч представників 

Fulbright Public Policy Fellowship із співробітниками та студентами навчального 

закладу. Своїм особистоим досвідом участі у програмі поділився  Крістофер 

Обермейер – американський студент, що перебуває в Україні за грантом Fulbright 

Public Policy Fellowship при Міністерстві освіти і науки України.  

 
Зустріч з представниками Fulbright Public Policy Fellowship 

 

Основою ефективного навчання у ПолтНТУ є участь спеціалістів 

провідних компаній у спілкування з науково-педагогічними працівниками та 

студентами з метою обніму досвідом. У рамках співпраці між Полтавським 

національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка та  

ТОВ НТП «Бурова техніка», на базі ПолтНТУ провели підвищення кваліфікації 

фахівців нафтогазової галузі з курсу «Бурові розчини та спеціальні рідини». 

Основним доповідачем був представник компанії «HALLIBURTON» Alan 

Simpson провів лекцію на тему: «Сучасні системи бурових розчинів іноземної 

компанії. Компоненти бурових розчинів, їх призначення та властивості». 

  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BD%D1%82%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC9JzPHeB2lxZh7MKrVyrw3orEDe40A-bz8JtrEBZDpYa8G90GqCug1ccgtLDEa9d2PVMQd7MuNynfJvE_nX8Z2OJRMoRubwrDR9TgEW_T5HCqysio5UmgBjPBafFEqBqol0VmPb0OakB7rkCfAMhT_mchAOS8CXwXSfnL51zMM8SM4iekCxCODRH2YNa38Mw95uWbXULOpx4HedFcdixRulM3mBn7N3JsDHwf6bHmr4RgZqeoFZPJyNwr0sqK0f2XFioPkO6B9f1966XNgcGi6L7z5fQ8cCMWYGB9XmZJ3-LiALbpeSEo4msqG-znkj5jagxRE1DbmprCMNT6m8Tk&__tn__=%2ANK-R
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20 квітня відбулося розширене засідання Вченої ради університету, на 

якому вручили атестати «Почесного професора ПолтНТУ» науковцям світового 

рівня – професору Радбаудського університету Нейменгену Франсу Монксу та 

доктору Гансу ван Елтену. 

Почесні професори ПолтНТУ з Нідерландів є відомими фахівцями у сфері 

організації наукової роботи з обдарованою молоддю. Їх візит до університету 

відбувся за особистої ініціативи президента МАН України, члена Наглядової 

ради ПолтНТУ, академіка НАН України Станіслава Довгого та є черговим 

кроком багаторічної конструктивної співпраці ПолтНТУ з Національним 

центром «Мала академія наук України». 

   
Врученяя атестатів «Почесного професора ПолтНТУ» науковцям світового рівня – 

професору Радбаудського університету Нейменгену Франсу Монксу та  

доктору Гансу ван Елтену 

 

ПолтНТУ продовжує розвиток співробітництва з Королівством Бельгія. 26 

квітня відбувся робочий візит до ПолтНТУ офіційної делегації Королівства 

Бельгія, на чолі із Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Бельгії в 

Україні Люком Якобсом. 

 
Відкриття Українсько-Бельгійського центру 
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До складу офіційної делегації, на чолі із Надзвичайним і Повноважним 

Послом Королівства Бельгії в Україні Люком Якобсом, увійшли Депутат 

Провінції Ено Королівства Бельгія, Президент Агенства розвитку Провінції ЕНО 

«Ено Девлопман», засновник проекту Ено-Полтава Жеральд Моргат, 

відповідальний за зв’язки з громадськістю кабінету депутата Жеральда 

Моргата Бенуа Аше, керівник міжнародних проектів, керівних проекту співпраці 

з Полтавською областю Каролін Доріньо, директор департаменту економічного 

розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної 

адміністрації Інна Іщенко та президент Полтавської торгово-промислової 

палати Володимир Олійник. 

 
Візит делегації Провінції Ено, Бельгія до ПолтНТУ 

 

Співробітництво Полтавського національного технічного університету 

імені Юрія Кондратюка з Університетом Монса (Бельгія) було започатковане 

ректором ПолтНТУ Володимиром Олександровичем Онищенком під час візиту 

офіційної делегації Полтавської області до провінції Ено у 2006 році, коли було 

підписано першу угоду про співробітництво ПолтНТУ та Університету Монс. 

Нового розвитку співпраця набула з підписанням продовження угоди про 

співробітництво між ПолтНТУ та Університетом Монса у березні 2017 року. 
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Відкриття Українсько-Бельгійського центру 

 

Делегація Королівства Бельгія взяли участь у відкритті Українсько-

Бельгійського центру, який стане платформою для вивчення французької мови, 

обміну досвідом між університетами двох країн та ознайомлення із культурою 

України і Бельгії. Урочисто відкрили Українсько-Бельгійський центр з 

Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Бельгії в Україні Люком 

Якобсом. 

 

Відкриття Українсько-Бельгійського центру 
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Візит делегації Провінції Ено, Бельгія до ПолтНТУ 

 

Протягом тижня в середині травня в рамках співпраці ПолтНТУ та 

Грузинського технічного університету на базі ПолтНТУ викладала дисципліни 

д.е.н., академік академії наук Грузії, професор Грузинського технічного 

університету Майя Чечелашвілі. У рамках Днів науки у ПолтНТУ, професор 

презентувала викладачам Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та 

менеджменту методичний семінар на тему: «Грузинський досвід формування 

куррикулюмів та силлабусів». 

 
Візит академіка академії наук Грузії, професора  

Грузинського технічного університету Майї Чечелашвілі 

 

Тривалою є співпраця ПолтНТУ та Німеччини. За програмою 

«Інтегрованого розвитку міста» та співпраці між ПолтНТУ та Університетом 
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Любека (Німеччина), на базі вишу пройшла лекція німецького професора 

Крістофа Весслінга. 

  
Лекція професора Бранденбурзького університету прикладних наук – Котбус 

 

26-28 червня 2018 р. в Полтавському національному технічному 

університеті імені Юрія Кондратюка відбулася VI Науково-технічна 

конференція «Інформаційні технології AutoDesk в освіті і наукових 

дослідженнях».  

Участь у конференції взяли Adam Barycki, головний менеджер з продажу 

компанії Autodesk в Європі, на Близькому Сході і Африці та спеціаліст з 

продажів компанії Autodesk Pawel Stolarski. 

 
VI Науково-технічна конференція  

«Інформаційні технології AutoDesk в освіті і наукових дослідженнях» 

 

Протягом місяця з 25 червня професор Білостоцької політехніки Томаш 

Бучковіч проводив інтенсивні мовні курси для студентів та викладачів ПолтНТУ 

в рамках співробітництва між університетами. 
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Курси польської мови в Українсько-Польському центрі ПолтНТУ  

 

Початок нового навчального року відзначився для ПолтНТУ приємними 

подіями. 5 вересня 2018 року відкрили Українсько-Азербайджанський центр. 

 
Відкриття Українсько-Азербайджанського центру ПолтНТУ 

 

ПолтНТУ має плідне співробітництво із закладами освіти та освітніми 

фондами Азербайджану. Новим кроком у співпраці є урочисте відкриття 

Українсько-Азербайджанського центру ПолтНТУ. Центр буде сприяти розвитку 

співробітництва у сфері освіти, науки і культури, а також збільшенню кількості 

іноземних студентів із Азербайджану, які навчаються у ПолтНТУ, в тому числі 

й за програмами «подвійних» дипломів. 

Участь в урочистому відкриті Українсько-Азербайджанського центру 

взяли директор Українського державного центру міжнародної освіти Олена 

Шаповалова, ректор ПолтНТУ, ректор Азербайджанського державного 

університету нафти й промисловості Мустафа Бабанли, проректор з 
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міжнародних зв’язків Азербайджанського державного університету нафти й 

промисловості Рафік Джамалов, науково-педагогічні працівники та студенти 

університету. 

 
Відкриття Українсько-Азербайджанського центру ПолтНТУ 

 

Діяльність міжнародних центрів ПолтНТУ забезпечує розвиток 

співробітництва у сфері освіти і науки, відкриває нові можливості для студентів 

та науково-педагогічних працівників здобувати унікальний міжнародний досвід 

світового рівня. 

Разом з тим ректор ПолтНТУ та ректор Азербайджанського державного 

університету нафти і промисловості, професор Мустафа Бабанли підписали 

угоду про запровадження програми «подвійного диплому» за спеціальністю 

«Нафтогазова інженерія і технології». 

 
Підписання угоди про програму «подвійного диплому» з Азербайджанським державним 

університетом нафти і промисловості 



 151 

Договір про програму «подвійного диплому» підписали в Українсько-

Азербайджанському центрі ПолтНТУ. Програма відкриває нові можливості для 

студентів спеціальності «Нафтогазова інженерія і технології», адже 

Азербайджанський державний університет нафти і промисловості провідний 

університет Європи і Азії у підготовці фахівців для нафтогазового комплексу. 

У 2018 році активно розвивалося співробітництво з університетами Китаю, 

зокрема участь в унікальному міжнародному мистецькому форумі та виставці в 

Пекіні, у міжнародній освітній виставці, студенти університету навчаються в 

Китаї за урядовими програмами в межах міжнародної академічної мобільності. 

 

 
Делегація ПолтНТУ під час міжнародного фестивалю «Sino-Polish Art and Design 

Competition and Art Festival» 

 

7 грудня перебуваючи у Пекіні делегація ПолтНТУ взяла участь в 

унікальному проекті – мистецькій виставці, яка проходила під час міжнародного 

фестивалю «Sino-Polish Art and Design Competition and Art Festival». 
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Виставку було сформовано з робіт студентів із понад 20 університетів 

Китаю, Польщі, України, Кореї та Литви. На виставці від ПолтНТУ були 

представлені роботи випускників університету спеціальності «Образотворче 

мистецтво»: Баршак Дар’ї «Майстри українського бароко», Вєшкіної Вероніки 

«Шлях без дороги», Сіровської Тетяни «Музика весни» та Татаринової Катерини 

«Per Aspera ad Astra», які на високому рівні представили український живопис. 

Мистецьку експозицію ПолтНТУ на виставці презентувала завідувач кафедри 

образотворчого мистецтва ПолтНТУ, кандидат мистецтвознавтва  Зіненко Т.М. 

Під час огляду експозицій усі учасники Sino-Polish Art and Design 

Competition and Art Festival відмітили високий рівень презентованих мистецьких 

творів Полтавської художньої школи. Куратор виставки та присутні митці, 

відзначили високий рівень майстерності, розмаїття живописних технік та 

концептуальну наповнюваність сюжетів творів молодих полтавських 

художників. Куратор виставки запропонував подальшу тісну співпрацю в 

організації спільних мистецьких проектів. 

11 – 19 грудня з робочим візитом у ПолтНТУ перебувалае делегація 

Технологічного інституту Південної Альберти (Канада). Візит канадських 

партнерів реалізується в межах підписаної угоди про первинну підготовку 

фахівців для нафтогазової галузі з організацією роботодавців нафтогазової 

галузі. 

 
Делегація Технологічного інституту Південної Альберти, Канда у ПолтНТУ 
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Під час перебування у ПолтНТУ представники Технологічного інституту 

Південної Альберти ознайомилися із матеріально-технічною базою та провели 

інтерв’ю із науково-педагогічними працівниками навчально-наукового 

інституту нафти і газу та навчально-наукового інституту інформаційних 

технологій та механотроніки. 

Реалізація проекту передбачає підготовку у ПолтНТУ фахівців для 

нафтогазової галузі України за міжнародними стандартами з пріоритетом 

працевлаштування на підприємствах Групи Нафтогаз. 

Співробітництво з грантоутворюючими організаціями 

У 2018 році університет був учасником грантових програм:  

 Британської ради в Україні «English for universities»; 

 ERASMUS+ Jean Monnet Module «The challenges of energy efficiency: 

cooperation of Ukraine with the EU»; 

 Європейського Союзу «Оперативна програма знань в області розвитку 

освіти 2014-2020»; 

 Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit(GIZ) GmbH; 

 ERASMUS+ (Білостоцька політехніка (Польща), Вроцлавська політехніка 

(Польща), Познанська політехніка (Польща), Університет Любека (Німеччина), 

Північний університет (Хорватія), Технічний університет у Кошице (Словаччина), 

Університет Хаджетепе (Туреччина). 

 

Академічна мобільність 

Протягом 2018 р. в університеті активно розвивалися програми 

академічної мобільності. 

У 2018 році 41 студенти узяли участь у програмах академічної мобільності, 

зокрема: один студент факультету нафти і газу проходив навчання в 

Харбінському університеті, два студенти факультету нафти і газу проходили 

навчання в Польщі, три студенти взяли участь Міжнародному форумі майбутніх 

нафтових інженерів, три студенти реалізували програми мобільності по 

Erasmus+.  
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У 2018 році 16 науково-педагогічних працівників пройшли закордонне 

стажування, зокрема 6 реалізували програми мобільності по Erasmus+ та 6 

представників інших ЗВО відвідали університет за програмою академічної 

мобільності. 

 

Сприяння вивченню іноземної мови 

З березня 2015 р. університет є учасником проекту «Англійська в 

університетах». Загалом участь в проекті взяли понад 100 науково-педагогічних 

працівників ПолтНТУ, які безпосередньо задіяні у викладанні англійської за 

професійним спрямуванням та фахових дисциплін англійською мовою. З метою 

обміну досвідом учасниками стажувань від університету було проведено понад 

30 заходів (відкритих лекцій і практичних занять, методичних семінарів, 

майстер-класів) для науково-педагогічних працівників, які викладають 

дисципліни англійською мовою, молодих учених ПолтНТУ, викладачів кафедри 

іноземних мов, учителів англійської мови м. Полтави. 

Одним заходів щодо забезпечення викладання англійською мовою 

дисциплін кафедрами університету, є підписання наказу від 13.11.2015 № 496 

«Про затвердження Порядку встановлення надбавок за знання та використання в 

роботі англійської мови працівникам Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка» та наказ від 01.12.2015 № 521 «Про 

створення університетської комісії, а також розпорядження, що стосувалися 

контролю підготовки викладачів університету до викладання англійською 

мовою. 

Зокрема на виконання вимог МОН України, в рамках проекту «English for 

universities» у 2018 р. було організовано 3 тестування за загальноєвропейською 

системою Aptis на базі університету. В цілому тестування Aptis пройшли понад 70 

науково-педагогічних працівників нашого університету. 
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Навчання іноземних студентів в університеті 

Протягом 2018 року в університеті проведена робота по розширенню 

навчання іноземних студентів в університеті. 

 
Динаміка зміни кількості зарахованих іноземних студентів  

на СВО «бакалавр» та СВО «магістр» 

 
 

  
Випускники університету – іноземні громадяни 

 

 

Результати цієї напруженої та ефективної роботи є міцним базисом для 

подальшого розвитку у сфері наукової і науково-технічної діяльності, задоволення 

потреб суспільства і держави у технологічному розвитку шляхом взаємодії освіти, 

науки, бізнесу та влади, підвищення авторитету ПолтНТУ в європейському та 

світовому науково-освітньому просторі. Вкотре підтвердженням цього є те, що у 

2018 році за результатами рейтингу вишів України за оцінками роботодавців 

університет посів 33-ту позицію серед ЗВО України та першу сходинку серед вишів 

Полтавщини – на регіональному рівні.  

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

76 84 87
109

39 37 23

33

бакалавр магістр
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8. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ І НАЦІОНАЛЬНО – 

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
 

Вищим органом студентського самоврядування є Загальні відкриті збори 

студентів ПолтНТУ. Представницьким органом є Студентське віче, до якого 

входять 36 осіб, що визначаються шляхом виборів. Органом, що контролює 

фінансову діяльність є контрольно-ревізійна комісія. Діяльність органів 

студентського самоврядування Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка здійснюється студентським парламентом, 

який діє на підставі «Положення про студентське самоврядування». Відповідно до 

нового Закону «Про вищу освіту» дане положення було обговорено та затверджено 

на загальних відкритих зборах студентів 3 грудня 2015 року. 

У Положенні визначено, що основними завданнями та метою діяльності 

студентського самоврядування ПолтНТУ, є: 

- участь в управлінні закладом вищої освіти у законодавчо встановленому 

порядку. Участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, 

оздоровлення, побуту та харчування; 

- інформування студентів з усіх питань життя університету, що їх стосуються; 

- проведення роботи, спрямованої на підтримання високого рівня іміджу 

університету; 

- проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивних, 

оздоровчих та інші заходів; 

- робота щодо захисту прав і законних інтересів студентів; 

- активізація участі студентів у навчальній та науково-дослідній роботі; 

- створення та діяльність товариств, гуртків, клубів тощо; 

- зв’язки з органами студентського самоврядування інших закладів вищої 

освіти, молодіжними громадськими організаціями України та інших країн;  

- координація діяльності органів студентського самоврядування на рівні 

факультету, інституту, гуртожитку;  

- члени студентського самоврядування входять до складу Вченої ради 

університету відповідно до квоти встановленої законом України «Про вищу 

освіту». 
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Відповідно до планових засідань ректоратів та Вчених рад студентське 

самоврядування приймає активну участь в обговоренні питань пов’язаних з 

процедурою поселення та проживання студентів в гуртожитку; проведенні 

університетських, міських та обласних заходів студентського дозвілля та 

спортивного життя; висунення кандидатур на призначення спеціальних стипендій; 

представлення студентства в наукових, освітніх та творчих конкурсах та 

олімпіадах.  

У відповідності до Закону України «Про вищу освіту» шляхом проведення 

відкритих таємних виборів членів представницьких, контрольно-ревізійних органів 

студентського самоврядування, 16 грудня 2018 р. було обрано оновлений склад 

студентського парламенту, контрольно-ревізійної комісії та нового президента 

студентського парламенту ПолтНТУ. Нині студентський парламент налічує 12 осіб  

 

Щотижнево проводяться засідання студентського парламенту, з приводу 

вирішення нагальних питань. З моменту роботи новобраного студентського 

самоврядування було проведено 57 засідань, що засвідчені документально. 

Основні напрями діяльності є типовими для всіх органів студентського 



 158 

самоврядування та визначені у Положенні про студентське самоврядування 

ПолтНТУ. Виконання цих напрямів роботи здійснюється згідно плану заходів 

студентського самоврядування та плану виховної роботи університету.  

Основні заходи, проведені студентським самоврядуванням у 2018 році 

Найбільшим проектом студентського наукового товариства стала 

проведена 20 квітня 2018 року на базі Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка за ініціативи студентського парламенту, 

підтримки адміністрації університету та профспілкового комітету вже ІІІ 

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Студентська молодь - рушійна сила держави». Дана конференція 

проводилася з метою створення умов для розвитку талановитих та активних 

студентів, обговорення актуальних питань ролі студентського самоврядування у 

реформуванні вищої освіти України, розвитку академічної доброчесності та 

пошуку шляхів вирішення проблем, які виникають під час діяльності органів 

студентського самоврядування. 

На конференції були присутні: професор Радбаудського університету 

Нейменген Франс Монкс та доктор Ганс ван Елтен.  

Студент Білостоцького технологічного університету Karol Misztalewski у 

своїй доповіді охарактеризував особливості студентського самоврядування в 

Польщі. В роботі конференції взяли участь: представники студентського 

парламенту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 

газу, студентської ради Полтавського коледжу нафти і газу ПолтНТУ, голови 

студентських рад ЗВО м. Полтави, студенти Університету штату Юта. У роботі 

конференції за допомогою Skype-зв’язку взяли участь: Kisin Kristina – 

Молодіжний посол США, магістр факультету міжнародних зв’язків та 

дипломатії університету ім. Райерсона, Kalweit Jessica – магістр з філософії та 

філології Білефільдського університету, Repinac Juraj – магістр з кафедри 

культурології університету культури ім. Йосипа Юрайа Строссмайера.  
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13 березня 2018 року студенти ПолтНТУ взяли участь у весняному турнірі 

з інтелектуальної гри «Брейн-ринг» на тему «Жіноча логіка» у рамках 

відзначення Міжнародного жіночого дня серед команд навчальних закладів 

міста Полтави I-IV рівнів акредитації. 

18-20 травня 2018 р. у стінах Тернопільського національного економічного 

університету відбулася ХІІІ Генеральна асамблея студентів та форуму Meet Up, 

на якій були присутні голова студентської ради ННІ НГ Черненко Владислав, та 

куратор спортивного напряму Крутько Дмитро. Відбулася дискусійна панель з 

реформ у сфері вищої освіти з першим заступником міністра освіти і науки 

України Володимиром Ковтунцем. Також були розкриті питання симбіозу освіти 

та бізнесу від голови правління української міжбанківської валютної біржі 

Анатолія Гулея. Протягом цих днів більше двохсот студентів зі всієї країни мали 

можливість обговорити важливі питання студентства.  

27 вересня 2018 р. в рамках відзначення Дня міста відбувся щорічний арт-

проект «Полтава Вишивана», до якого також приєдналася і вся дружня та 

згуртована родина студентства ПолтНТУ. Щороку з нагоди відзначення Дня 

міста тисячі полтавців та гостей міста святково вбираються у національну 

святиню, в оберіг українського народу – вишиванку, для того щоб влаштувати 
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грандіозне патріотичне свято. Не став винятком і дружній колектив 

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

17-20 жовтня 2018 р. Студентське братство Сумщини та Місто розумних 

разом з цьогорічними партнерами – Британською Радою в Україні, 

Міністерством молоді та спорту України та Управлінням молоді та спорту 

Сумської ОДА організували всеукраїнський форум студентського 

самоврядування, в роботі якого взяли участь представники студентського 

парламенту ПолтНТУ Шапочка Ольга та Давид Арсенян. 

Протягом 4-х днів Форуму було створено нову нон-стоп симуляційну гру, 

що спеціально для заходу розроблялася професійними ігротехніками. Кожен 

студент мав можливість побувати в ролі ректора університету, очолити профком 

або стати студентським лідером. Протягом чотирьох днів з учасниками 

працювали більше 20 спікерів, серед яких автори успішних студентських 

проектів, представники профільних міністерств і Британської Ради, відомі 

медійники. Студенти отримали можливість запропонувати свої проекти, ідеї, 

задуми та почути конструктивну критику від колег. 

 

29 жовтня цього року у м. Київ члени студентського парламенту у складі 

президента Марини Корнієнко та голови студентської ради ННІ НГ Владислава 

Черненка взяли участь у Всеукраїнському обговоренні типового положення про 

органи студентського самоврядування у Міністерстві освіти і науки України за 

ініціативи Української асоціації студентів. В ході обговорення було створено 

рекомендаційний проект змін у типовому положенні про органи студентського 

самоврядування. 
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30 жовтня 2018 р. в resto-club «Podium» відбувся турнір з інтелектуальної 

гри «Осінній брейн-ринг» серед команд полтавських закладів вищої освіти. Захід 

відбувся в рамках проекту «Я маю право!». Участь у турнірі взяло 20 команд з 

різних закладів вищої освіти міста Полтава, серед яких і ПолтНТУ. Традиційно, 

тематика заходу ґрунтувалася на знаннях певних історичних та культурних 

подій, загальновідомих знаннях з культури, освіти, мистецтва, музики та інше, 

окрему увагу було приділено видатним постатям та подіям в історії як нашої 

країни, так і у всесвітній історії, які відбулися у осінній період, відомим фактам 

суспільного та змістовного життя. Цьогоріч окремий блок питань стосувався 

юридичних аспектів, в рамках проекту «Я маю право!». 

 

6-17 листопада 2018 р. делегація Полтавського національного технічного 

університеті імені Юрія Кондратюка у складі: ректора Володимира Онищенка, 

проректора з наукової та міжнародної роботи Світлани Сівіцької, заступника 

президента студентського парламенту Анастасії Сидорової та члена 

студентського парламенту Нелі Бечкало взяла участь у конференції 

студентського самоврядування штату Флорида, США «Florida College System 

Student Government Association Conference», яка проходила на базі Palm Beach 

State College. 

У конференції взяли участь понад 200 представників студентського 

самоврядування 28 державних коледжів штату Флорида, США. Привітала із 
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початком роботи конференції президент Palm Beach State College Ava L. Parker, 

яка побажала делегатам плідних дискусій. 

Перед учасниками конференції виступив професійний тренер з лідерства 

Justin Jones-Fosu, який в сучасній, креативній та доступні для молоді формі 

розповів про розвиток лідерських якостей у студентів. 

Представники ПолтНТУ та Коледжу Санта Фе виступили на панелях 

конференції «Promoting Inclusive Education through Youth Leadership in Ukraine: 

Review of a Small Diplomacy Grant» та «A Comparison of Student Governance 

Organizations in United States and Ukraine: A Panel Discussion», де обговорили 

досвід України та США в організації роботи органів студентського 

самоврядування та поділилися результатами спільного проекту «Впровадження 

інклюзивної освіти через молодіжне лідерство» & «Молодь проти насильства». 

 

 

Студентськими радами гуртожитків активно проводилася роз’яснювальна 

робота з правил проживання у гуртожитках, активісти профкому та 

студентського парламенту інформували мешканців гуртожитків про 

загальноуніверситетські виховні заходи та події, допомагали в організації та 

проведенні культурно-масових заходів у гуртожитках. Так, 27 квітня 2018 р. 

разом із ректором Володимиром Онищенком та Головою Шевченківської 
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районної у місті Полтава ради Дмитром Задворкіним відкрили спортивний зал у 

гуртожитку №3.  

 

7 вересня 2018 року та 6 квітня 2018 року студентська родина разом з 

науково-педагогічним колективом влаштували масштабну руханку з метою 

популяризації здорового способу життя. Захід відбувався в парковій зоні 

навчального закладу. Студенти та викладачі університету завжди були 

прихильниками активного та драйвового відпочинку. Також на території 

студентського містечка кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я 

людини спільно зі студентськими радами гуртожитків організували уже 

традиційні турніри з міні-футболу. Постійно проводиться традиційний турнір на 

кубок ректора з міні-футболу.  

 

1 червня 2018 р. студенти ПолтНТУ, та Спортивна студентська спілка у 

Полтавській області, долучилися до Всеукраїнського забігу «Зелена миля 2018». 

Разом з усією Україною одночасно пробігли дистанцію в 1609 метрів. Даний 

захід мав на меті пропагувати серед студентства здоровий спосіб життя, 

заохотити до занять фізичною культурою і спортом. 
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17-18 травня 2018 р. на футбольному полі ПолтНТУ відбулося відкриття 

турніру з міні-футболу серед студентської молоді міста Полтави. Завданням 

турніру є пропаганда здорового способу життя, підвищення спортивної 

майстерності гравців. Турнір проводиться вперше за ініціативи Студентської 

ради міста Полтави за підтримки Управління у справах сім’ї, молоді та спорті 

Полтавського міськвиконкому, Федерації футболу Полтавської області. У 

турнірі змагалося 8 команд закладів вищої освіти, а перемогу здобув ПолтНТУ. 

17 вересня студенти ПолтНТУ разом зі Студентською радою при 

Міністерстві інформаційної політики України та ГО «Інститут інформаційної 

безпеки» за підтримки Міністерства запустили новий Всеукраїнський 

спортивний фестиваль-єднання “Ukraine Sport Fest”, головна мета якого – 

об’єднувати Україну. У рамках фестивалю на студентів очікувала концертна 

програма, цікава фестивальна зона та встановлення нового Всеукраїнського 

рекорду, а саме естафета-єднання на відстань 21 км. 

24-25 жовтня 2018 року на стадіоні «Динамо» відбулись фінальні змагання 

за звання кращої студентської команди з міні-футболу. Спортивний захід 

відбувся за ініціативи Студентської ради м. Полтава та за сприяння управління у 

справах сім’ї, молоді та спорту. Цьогоріч на змагання зареєструвалися 14 команд 

з ЗВО м. Полтави. Попередньо команди змагалися у відбіркових іграх, які 
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відбулися 22 та 23 жовтня, за участь у кінцевому етапі змагань. Так, у фіналі 

турнірі зустрілися 4 команди ЗВО.  

За результатами запеклої боротьби перше місце та звання кращої 

студентської команди з міні-футболу осіннього сезону виборола команда 

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.  

Протягом 20 та 21 листопада управління у справах сім’ї, молоді та спорту, 

Полтавський міський заклад-центр фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» та Студентська рада міста Полтава у розважальному центрі «Турбіна» 

провели два турніри з боулінгу. У турнірі змагались студенти Полтави, які були 

розподілені на 10 команд. Перемогу здобула команда ПолтНТУ. 

 

27 квітня 2018 р. у стінах ПолтНТУ відбулася XII Всеукраїнська 

благодійна акція «Серце до серця». Цього року направленням акції була 

допомога дітям з вадами слуху, і традиційно 100% зібраних коштів пішли на 

закупівлю нового медичного обладнання в усі обласні дитячі лікарні. 

Волонтерський загін «Volontaire PoltNTU»  протягом квітня-травня взяв 

участь у проекті «Школа волонтерів». Учасники школи дізналися про 

застосування засобів пожежогасіння, зрозуміли особливості надання 

психологічної допомоги у надзвичайних ситуаціях, оволоділи основам 

української жестової мови, основами самооборони, збагнули, як допомогти, а не 

нашкодити людині з інвалідністю, відпрацювали основи надання домедичної 

допомоги, навички з порятунку людини, яка терпить біду на воді навчилися 
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виживати у автономній ситуації в умовах дикої природи, опанували основи 

проектного менеджменту, фандрайзингу, SMM та розробили і релізували 

власний соціальний проект. 

15 травня студенти ПолтНТУ, зокрема студент ННІ нафти і газу Станіслав 

Демченко та студентка ННІ фінансів, економіки та менеджменту, член 

Студентської ради Міністерства інформаційної політики України Рена Дарсанія 

долучились до організації та проведення Масштабного етно-фестивалю до 

Всесвітнього дня вишиванки «Українські амазонки». Участь у заході взяли 

дипломати та представники більше сорока країн світу, актори, телеведучі, 

імениті дизайнери та політики. На подіум у етновбранні дефілювали військові 

медики, журналісти, волонтери, котрі змінили звичні камуфляж та берці на 

вишиванки та підбори. Частина учасниць – герої України, за плечима котрих 

бойові дії та сотні врятованих життів. Крім того, студенти з різних куточків 

України стали частинкою експозиції, вдягнувши на себе народний одяг, якому 

більше двохста років.  

 

15 вересня 2018 р. студенти ПолтНТУ у складі команди Студентської ради 

при Міністерстві інформаційної політики України провели Маркет мов, де було 

реалізовано багато цікавих локацій та майстер класів з вивчення мов. Цей захід 

зібрав більше 10 тисяч учасників на Хрещатику у Києві.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BD%D1%82%D1%83?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDsbhqUc6x_36V3qKuBJ6Sm8dVAC_kNcLbfhbpGhvsGhqqMsC1q5pB0zuwrXiW1wIfizW4KQ6_jBRki6219Wis3-TeR0-PGq-w4JmwYtHcrgoSC7o3LkiU47FsIvqvsSkCHkbwztgO4rNoI9GaBVAJWJp4d98xRWI2ANS10chSB7usA__nFqrMvVzwsFzC3ABCo4ovWz-EJGOsmRkfv62demX3rwEqC0CCOKyqjM_SMBU_-zvVtDTfeQisXY02YAB9wnxBeLF9kXCulf-xVuK8QyfQ8F6tnCPQlWiS9NxfzUPlVc-QVNdygmHkbTcdVYdt46kEYtfTImKNXPQR57BE&__tn__=%2ANK-R
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6-7 жовтня 2018 р. на базі дитячого оздоровчого табору відпочинку 

«Джерело» в селі Клюсівка під Полтавою студенти ПолтНТУ взяли участь у 

щорічному обласному заході з військово-патріотичного виховання молоді 

«Заграва». Серед основних завдань заходу слід відмітити військово-патріотичне 

виховання молоді, організацію змістовного дозвілля студентської молоді, 

формування навичок здорового способу життя, яка може діяти незалежно від 

проекту і впроваджувати досвід, отриманий під час проведення програми у 

власному ЗВО, ознайомлення з традиціями і звичаями українського козацтва, 

виховання національної свідомості та любові до рідного краю. 

 

23 вересня з нагоди відзначення Дня міста відбулося урочисте 

покладанням квітів до Меморіалу Солдатської Слави загиблим воїнам. Цього 

дня, віддати данину пам’яті визволителям Полтави, зібралася громада міста, 

серед них працівники установ та організацій, школярі, ветерани, представники 
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духовенства та міської й обласної влади, а також студенти та співробітники 

ПолтНТУ. 

14 жовтня 2018 р. ПолтНТУ долучився до святкування Дня захисника 

України. Студенти, викладачі та адміністрація ПолтНТУ взяли участь в 

урочистостях, приурочених до Дня захисника України та Дня Українського 

козацтва.  

 

9 березня 2018 року представники студенти та адміністрація ПолтНТУ 

долучились до вшанування пам’яті видатного поета, великого українського 

письменника Тараса Григоровича Шевченка, а студентка ПолтНТУ здобула 

перемогу у міському творчому конкурсі «Шевченкові думи», де декламувала 

вірші видатного українського письменника грузинською мовою. 

14 квітня 2018 року традиційно науково-педагогічні працівники та 

студенти на чолі з ректором, професором Володимиром Онищенко займались 

впорядкуванням і благоустроєм території університету та прилеглих до неї 

рекреаційних об’єктів. Студентство займалося оновленням паркових насаджень, 

озелененням та прибиранням території університету, студентського містечка та 

паркової зони, продовжуючи поетапно здійснювати проект комплексної 

реконструкції і благоустрою університетського кампусу.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BD%D1%82%D1%83?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARD2lD4uqzHev1FhmO5c8qGVA9OA8tRH_SAJltcDtvvLnXmPEvmPaDsHsG_kInYUL4evSjOun16lEF0eFiRBU0DC_Ex9bYhlKM3qd6FejhLPRrPkT-iT_FsmXgJEqchnt480XyCHSLlGH_HpMCDbcOYoZF95sfWUzQJ1VRGDQQ4jVNhiHpaqRK7DJ9Y67sg1zlOqfQipMr0DA5YD1sXxdMXE0uoIL-kgcnO7TlsZEuLl2m9ojSv-J6wJmiqdocK3IOi_lQ3joIlzHBhYzlVTWoq4cy9wrMJxxYlpqbLLxGAUE-_0wGGzGvTOT_xu9rXg7wQ8vab_ggI0LTWi0yHsnf4&__tn__=%2ANK-R
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26 квітня 2018 р. студенти ПолтНТУ з нагоди 32 річниці долучилися до 

вшанування пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи. 

5 травня 2018 року в Полтавському національному технічному 

університеті імені Юрія Кондратюка відбувся мітинг-реквієм з нагоди 

відзначення 72-річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Трудовий 

колектив разом зі студентством університету зібралися біля пам’ятної стели 

загиблих у роки Другої світової війни співробітників і студентів ПолтНТУ, щоб 

покласти квіти та вшанувати їхню жертву, їхній безсмертний подвиг заради 

перемоги. 

 

18 травня студенти та викладачі приєдналися до Всеукраїнського 

флешмобу «День вишиванки». Студенти на науково-педагогічні представники 

прийшли на навчання у символі української нації – українській вишиванці. 
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9-10 червня студенти ПолтНТУ долучилися до встановлення нового 

Всеукраїнського рекорду – безперервне читання поезії українською мовою. 

Представники 6 ЗВО, передаючи естафету, безперервно читали поезію протягом 

24 годин. Сам рекорд тривав з 7 по 13 червня 2018 року. Даний рекорд ввійшов 

до Книги рекордів України, а ПолтНТУ нагороджений дипломом, що 

підтверджує факт реєстрації досягнення, як рекорд України і виступає 

свідченням загального визнання. 

 

21 червня 2018 року в ПолтНТУ відбулося урочисте покладання квітів до 

пам’ятника видатного інженера-винахідника, теоретика космонавтики Юрія 

Кондратюка (Олександра Шаргея), ім’я якого носить університет, з нагоди 120-ї 

річниці від дня його народження. 

20 жовтня 2018 року стартував ІІІ сезон програми «Розвиток» 

організованим Студентською радою міста за підтримки Управління у справах 
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сім’ї, молоді та спорту Полтавського міськвиконкому. Серед 25 учасників були 

члени парламенту ПолтНТУ Марина Носатченко та Неля Бечкало. 

В процесі тренінгу всі учасники розвивали лідерські якості, 

вдосконалювали навики ораторського мистецтва, демонстрували вміння 

переконувати людей, працювати в колективі, вільно почуватися перед 

аудиторією, слухати інших, висловлювати власну позицію, опираючись на чіткі 

факти і власний досвід. На завершення кожен із присутніх поділився своїми 

враженнями, від тренінгу. 

План виховної роботи університету передбачає її здійснення у 

навчальному та поза навчальному процесі. Студентський профком та 

студентський парламент беруть участь у різноманітних заходах, які проходять в 

університеті та за його межами. Серед них: спартакіади, різного роду спортивні 

змагання, конкурси краси, святкування професійних днів, конкурси на кращу 

кімнату гуртожитку, обласні культурні заходи (КВН-фестивалі, «Студент року», 

«Студентська весна», «Наталка-Полтавка» і т.д.).  

18 квітня відбувся фестиваль збірних команд КВН ЗВО м. Полтави. 

Підтримати команди зібрались представники вишів, серед яких студентський 

колектив ПолтНТУ. Команди змагались у чотирьох конкурсних епізодах. Збірна 

команда ПолтНТУ виборола перемогу в традиційному Фестивалі міського кубку 

КВН. 

 

30 квітня у Полтавському національному технічному університеті 

стартував ІІІ Фестиваль гумору ПолтНТУ. Фестиваль уже втретє проходить у 
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місті за ініціативи ПолтНТУ та покликаний об’єднати кращі команди КВН на 

одній сцені. 

30 травня у ПолтНТУ відбувся загальноуніверситетський конкурс «Міс 

ПолтНТУ – 2018», під час якого переможницею обрали студентку ННІ фінансів, 

економіки та менеджменту Анастасію Черник. Цього року конкурс краси, розуму 

й таланту «Міс ПолтНТУ – 2018» проходив під девізом «Подруги Оушена. Війна 

за корону», у одному з найбільших кінотеатрів міста Полтава «Wizoria». 

 

24 жовтня відбувся півфінал конкурсу Студентський голос Полтави під 

назвою «Нокаути», де брала участь студента ПолтНТУ Гаврилко Анастасія.  

30 жовтня 2018 року в холі першого поверху ПолтНТУ панувала атмосфера 

студентського свята Happy Halloween. За ініціативи студентського парламенту 

та профспілкового комітету студентів та аспірантів студенти привітали всіх з 

наймістичнішим святом року – Halloween.  
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24 жовтня у ПолтНТУ провели конкурс талантів «Дебют першокурсника». 

Серед запрошених були учні шкіл м. Полтава та студенти ПКНГ ПолтНТУ. 

Конкурс «Дебют першокурсника» проводиться щорічно з метою виявлення 

талантів серед студентської молоді першого року навчання та дає можливість 

студентам показати свої творчі здібності в різних сферах мистецтва. 

14 листопада у Полтавському національному технічному університеті 

імені Юрія Кондратюка феєрично відзначили Міжнародний день студента 

загальноуніверситетським конкурсом «Студент року ПолтНТУ – 2018». Цей 

захід є вже традиційним для університету та найбільш очікуваним для 

студентства. Тема цьогорічного змагання – «Game of Thrones. Битва Сучасності» 

по мотивах популярного серіалу «Гра Престолів». 

 

З неабиякою цікавістю студентство спостерігало за дійством, яке 

відбувалось на сцені великої актової зали. Переповнений зал глядачів, шалена 

підтримка та бурхливі овації не стихали жодної хвилини, адже вирішувалось хто 

саме одержить звання Студента року ПолтНТУ – 2018. Завдяки спільним 

зусиллям студентства в університеті вирувала надзвичайна атмосфера. На 

концерті кожний учасник отримав нагороди у різноманітних номінаціях, а 

переміг та став «Студентом року – 2018» студент ННІ АБ Арам Карапетян. 
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15 листопада відбувся Благодійний бал «Допомогти так легко», де 

студенти ПолтНТУ були одними із організаторів. Тема балу – «Disney». Мета 

балу – допомога тяжко хворій дитині. Задля спільної мети усі ЗВО об’єдналися 

в одне ціле та  створили дійсно величний бал, а ПолтНТУ зібрав найбільшу 

кількість коштів на лікування маленького Єгора. 

 

16 листопада, напередодні Міжнародного дня студента, в палаці дозвілля 

«Листопад» відбувся проект року – «Наша єдина студентська родина». До заходу 

традиційно долучилася команда Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка, яка на високому рівні представила 

університет та переваги студентського життя. 
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Під час заходу кращих студентів року ПолтНТУ нагородили у різних 

номінаціях. Так, кращою спортсменкою стала студентка ННІ інформаційних 

технологій і механотроніки – Дарія Бражник, кращим науковцем було обрано 

студента ННІ фінансів, економіки та менеджменту – Олександра Гавриленка, у 

номінації кращий громадський діяч року перемогу здобув студент ННІ 

архітектури та будівництва – Олександр Дроботя, кращим волонтером став 

студент ННІ фінансів, економіки та менеджменту – Ярослав Передерій, кращою 

творчою особистістю стала студентка ННІ архітектури та будівництва – 

Анастасія Гаврилко. 

 

Спортивно-оздоровча робота, пропаганда здорового способу життя 

 

Відповідно до державного стандарту освіти заняття з дисципліни «Фізичне 

виховання» студентів І – ІІ курсів денної форми навчання за всіма 

спеціальностями підготовки фахівців – основна форма реалізації фізичної 

культури та спорту в університеті. Серед актуальних питань фізичного 

виховання студентів основних медичних груп провідне місце посідає питання 

рівня їхньої фізичної підготовленості та стану їхнього здоров’я під час навчання 

в університеті. Досягнення та підтримання її на високому рівні дає змогу 

сформувати підґрунтя збереження і покращення стану здоров’я студентів та 

забезпечити високу працездатність протягом багатьох років життя. 
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Протягом 2018 року значна увага приділялася спортивно-оздоровчій 

роботі. В ПолтНТУ були проведені змагання Клубного Чемпіонату України 

серед команд вищої ліги з настільного тенісу, Відкритий Чемпіонат Полтавської 

області з черліденгу, пауерліфтингу, кікбоксингу, тайського боксу. На 

спортивної базі ПолтНТУ проходили змагання VІ Спортивних ігор Полтавщини, 

а також університетські спортивно-масові та оздоровчі заходи. 

Завдяки сучасній спортивній базі університет став місцем проведення ІІ 

туру Клубного Чемпіонату України серед команд вищої ліги з настільного тенісу 

сезону 2017-2018 рр., Турніру з міні-футболу серед студентської молоді міста 

Полтава, Турніру з міні-футболу серед студентів-іноземців. Щорічно в 

університеті проводиться традиційний Турнір із міні футболу на кубок ректора 

ПолтНТУ, професора В.О. Онищенка та традиційний Турнір із міні-футболу 

пам’яті ректора ПолтНТУ (1982-2003 рр.), професора О.Г. Онищенка. 

 

 
Змагання ІІ туру Клубного Чемпіонату України серед команд  

вищої ліги з настільного тенісу 
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Сучасний спортивний майданчик зі штучним покриттям для міні-футболу 

 

 
Чемпіонат Полтавської області з кіокушин карате 

 

 
Чемпіонат Полтавської області з пауерліфтингу 
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Чемпіонат Полтавської області з кікбоксингу та тайського боксу 

 
Чемпіонат Полтавської області з черліденгу 

 

Під егідою Спортивної студентської спілки України в Полтавській області 

студенти ПолтНТУ взяли участь в різних спортивних змаганнях та 

Всеукраїнських флешмобах, а саме:  

- 12 квітня 2018 року в місті Київ – участь у Всеукраїнському флешмобі з 

масових стрибків зі скакалкою, де було встановлено рекорд України із 

масових стрибків зі скакалкою одночасно;  

      
Всеукраїнський флешмоб з масових стрибків зі скакалкою 
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- з 14 травня по13 червня 2018 року проходили змагання з міні-футболу 

кубок ректора, професора В.О. Онищенка, в яких взяли участь 16 команд 

ЗВО Полтавщини; 

  
 

 
Нагородження фіналістів Кубку ректора ПолтНТУ,, професора, В.О. Онищенка 

 

- 1 червня 2018 р. в усіх куточках України проходив легкоатлетичний забіг 

«Зелена миля», в забігу прийняли участь понад 120 студентів та науково-

педагогічних працівників ЗВО Полтавщини; 
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Легкоатлетичний забіг «Зелена миля» 

 

- 15 червня 2018 р. відбулися спортивні заходи присвячені Міжнародному 

олімпійському дню та Олімпійському дню в Україні, в яких взяли участь 

понад 200 спортсменів Полтавщини;  

  

На зустрічі з президентом НОК України С.Н. Бубкою 
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- 16 червня 2018 р. в спортивній залі ПолтНТУ проходили змагання 

Чемпіонату Полтавської області з пауерліфтингу, в якому взяли участь 

більш ніж 120 спортсменів; 

 

    
Урочисте відкриття Чемпіонату Полтавської області з пауерліфтингу та змагання 

 

- з 4 по 7 вересня 2018 р. було проведено традиційний Турнір із міні-футболу 

пам’яті ректора ПолтНТУ (1982-2003 рр.), професора О.Г. Онищенка, в 

якому взяли участь 8 команд структурних підрозділів ПолтНТУ;  
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т  

 
Урочисте відкриття Турніру пам’яті ректора ПолтНТУ (1982-2003 рр.),  

професора О.Г. Онищенка та ігри турніру 
 

- 7 вересня 2018 р. - Всеукраїнська руханка з нагоди Дня фізичної культури 

та спорту, в якій взяли участь більше 150 студентів та науково-

педагогічних працівників ПолтНТУ; 

 
Руханка до Дня фізичної культури та спорту 
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- 21 вересня 2018 р. з нагоди Міжнародного дня студентського спорту та  

відкриття ХІV літньої Універсіади України студенти ПолтНТУ на чолі з 

ректором В.О. Онищенком взяли участь в урочистому відкритті 

Універсіади в місті Харків,  

 

 
 

    
Урочисте відкриття ХІV літньої Універсіади України 

 

- 21 вересня 2018 р. студенти університету взяли участь в урочистому 

відкритті ХІV Універсіади Полтавщини та Всеукраїнському флешмобі з 

підтягування; 
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Урочисте відкриття ХІV Універсіади Полтавщини 

  
Всеукраїнський флешмоб з підтягування 

 

- 3 листопада 2018 р. в спортивній залі ПолтНТУ проведено Відкритий 

Чемпіонат Полтавської області з черліденгу, в якому взяло участь біля 

300 учасників з усіх куточків України. 

 
Урочисте відкриття  Відкритого Чемпіонату Полтавської області з черліденгу 
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Урочисте відкриття  Відкритого Чемпіонату Полтавської області з черліденгу 

 

- 10 листопада 2018 р. в спортивній залі ПолтНТУ проведено Чемпіонат 

Полтавської області з кікбоксингу та тайського боксу, в якому взяли участь 

біля 100 учасників. 

 
Урочисте відкриття  Чемпіонату Полтавської області з кікбоксингу та тайського боксу 
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Змагання Чемпіонату Полтавської області з кікбоксингу та тайського боксу 

 

Збірні команди ПолтНТУ з настільного тенісу, волейболу (чоловіки), 

футзалу, черліденгу, армспорту, пауерліфтингу протягом 2018 р. брали участь в 

змаганнях Всеукраїнського рівня.  

Збірна команда ПолтНТУ з настільного тенісу посіла ІІІ місце серед 

команд «Вищої ліги» Клубного Чемпіонату України. 

  
Збірна ПолтНТУ з настільного тенісу 
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Збірна команда ПолтНТУ з волейболу зайняла І місце в Чемпіонаті 

України вищої ліги «Студентська ліга» за підсумками сезону 2017-2018 рр. та 

виборола право взяти участь в змаганнях Суперліги. 

 
Збірна ПолтНТУ з волейболу 

 

Збірна команда ПолтНТУ з футзалу взяла участь в змаганнях 

«Студентської ліги України» 

 

 
Збірна ПолтНТУ з футзалу 
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Під егідою Спортивної студентської спілки України в Полтавській області 

на спортивної базі ПолтНТУ було проведено: Спартакіаду серед збірних команд 

студентів інститутів та факультетів університету (9 видів спорту: настільний 

теніс, баскетбол, пляжний волейбол, шахи, легка атлетика, міні-футбол, 

волейбол, пауерліфтинг, гирьовий спорт); Спартакіаду збірних команд перших 

курсів (6 видів спорту: настільний теніс, баскетбол, волейбол, шахи, легка 

атлетика, міні-футбол); Спартакіаду збірних команд студентів ПолтНТУ, 

мешканців гуртожитків (7 видів спорту: міні-футбол, баскетбол, волейбол, 

легкоатлетичний крос, настільний теніс, більярд, пауерліфтинг).  

           
Змагання з пауерліфтингу                           Змагання з баскетболу 

 

 
Змагання з легкої атлетики 
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 Також під егідою Спортивної студентської спілки України в Полтавській 

області проведені змагання VІ Спортивних ігор Полтавщини, в яких збірні 

команди ПолтНТУ впевнено вибороли І загальнокомандне місце, уп’яте поспіль 

(13 перших місць із 23 видів спорту). 

 

  
      Збірна ПолтНТУ з плавання                                        Збірна ПолтНТУ з дзюдо 

 

   
    Збірна ПолтНТУ з пауерліфтингу           Гравці збірної команди ПолтНТУ з гандболу 
 

 

Крім того збірні команди науково-педагогічних працівників Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, під егідою 

Спортивної студентської спілки України в Полтавській області беруть участь в 

міжнародних, Всеукраїнських та обласних змаганнях. 

Збірна ПолтНТУ з більярду в командному заліку виборола 3 місце серед 19 

команд ЗВО України та зарубіжжя. 
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Збірна ПолтНТУ з більярду - багаторазовий  призер Чемпіонатів України 

 

 
Збірна ПолтНТУ з футзалу - призер Обласної Спартакіади «Бадьорість та  здоров’я» 
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Збірна ПолтНТУ з плавання - призер Обласної Спартакіади «Бадьорість та  здоров’я» 

 

За 2010-2018 роки студенти університету досягли вагомих успіхів на 

обласних, Всеукраїнських, Європейських та світових майданчиках, як результат 

студенти ПолтНТУ вибороли близько 550 медалей різного гатунку Чемпіонатів 

і Кубків світу, Чемпіонатів і Кубків Європи, Міжнародних Турнірів. Чемпіонатів 

і Кубків України. 

 
Кількість медалей здобутих студентами на Чемпіонатах світу, Європи, України 

 

Гордістю ПолтНТУ завжди є вагомі спортивні здобутки. Наші студенти 

постійно стають переможцями міських, обласних, всеукраїнських та 

міжнародних чемпіонатів з настільного тенісу, плавання, футболу, волейболу, 
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пауерліфтингу, гандболу, армспорту та багатьох інших. Зокрема в університеті 

навчаються: Богодайко Євгеній – Заслужений майстер спорту України з плавання, 

6 разовий Чемпіон Параолімпійських ігор (Лондон – 2012 р., Ріо-де-Жанейро – 2016 

р.), багаторазовий переможець чемпіонатів світу та Європи, рекордсмен світу, 

Європи та України з плавання; Денисенко Ярослав – Заслужений Майстер спорту 

України з плавання, 4 разовий срібний призер Параолімпійських ігор (Ріо-де-

Жанейро – 2016 р.), багаторазовий переможець чемпіонатів світу та Європи; 

Божинський Юрій – Майстер спорту міжнародного класу України з плавання, 

срібний та бронзовий призер Параолімпійських ігор (Ріо-де-Жанейро – 2016 р.), 

багаторазовий переможець чемпіонатів світу та Європи, Політько Євген – Кандидат 

в майстри спорту України, член збірної України U-19 з волейболу, гравець команди 

Вищої ліги України «Фаворит» (м. Лубни) з волейболу; Дабека Вікторія – І розряд, 

член збірної України U-17 з волейболу, гравець команди Вищої ліги України 

«СДЮШОР-2» (м. Полтава), Бражник Дарія – Майстер спорту України з 

пауерліфтингу, багаторазова чемпіонка Чемпіонатів світу, Європи, України, 

багаторазова рекордсменка України, Кулач Владислав – Майстер спорту України 

з футболу, призер чемпіонатів України, гравець ФК «Ворскла», член збірної 

команди України, Дубницький Євген – Майстер спорту України з плавання, 

багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів України, кандидат в члени збірної 

України, Шендрик Анастасія – Майстер спорту України з черліденгу, 

багаторазова чемпіонка та призерка Чемпіонатів України. 

Студенти та викладачі університету – призери чемпіонатів та Кубків 

світу, Європи, України: 

  
      Матяш Денис – багаторазовий призер                   Збірна України з плавання серед  

 Чемпіонатів Європи та світу з армспорту                    параолімпійців 
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Медалі Чемпіонату Європи з пауерліфтингу            Бражник Дарія – багаторазовий  

       \чемпіон Європи та світу з пауерліфтингу 

 

 

   
Сушко Ярослав – багаторазовий    Політько Євген – член збірної України U-21 з волейболу 
  Чемпіон Європи та світу з  

       гирьового спорту 
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     Диплом, кубок та медаль Кубку світу з кіодокушенкай карате   Барабаш Роман – переможець Кубку світу з  

         кіодокушенкай карате 

            
                     Учасники змагань Відкритого міжнародного турніру                                  Бражник Дарія – Чемпіонка   світу 

                                     "Кубок Європи 2018" з кіокушин карате                                                             з пауерліфтингу 

 
ГК «Торнадо» - дворазовий володар Кубку світу серед ветеранів з гандболу 
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Бражник Дарія – багаторазова чемпіонка Європи, світу зі своїм тренером Гордієнко О.В 

. та президентом Федерації пауерліфтингу Україн, Базаєвим С. 
 

 

У 2018 році студенти ПолтНТУ взяли участь в десятьох міжнародних 

змаганнях, зокрема: 

1. Чемпіонат Європи з класичного пауерліфтингу (м. Плзень, Чехія). 

2. Чемпіонат Європи з гирьового спорту (м. Кечкемет, Угорщина). 

3. Чемпіонат Європи з волейболу (чоловіки) – відбіркові матчі (м. Черкаси,  

Україна). 

4. Чемпіонат Європи з армспорту (м. Софія, Болгарія). 

5. Міжнародний Турнір з армспорту«Lviv Open Cup» (м. Львів, Україна). 

6. Чемпіонат світу пауерліфтингу. (м. Почефструм, ПАР). 

7. Чемпіонат Європи з плавання серед спортсменів-параолімпійців. (м. Дублін, 

Ірландія). 

8. Чемпіонат Європи з пауерліфтингу (м. Каунас, Литва). 

9. Чемпіонат світу з армспорту. (м. Анталія, Туреччина). 

10. Відкритий міжнародний турнір «Кубок Європи 2018» з кіокушин карате. (м. 

Полтава, Україна). 
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У 2018 році студенти ПолтНТУ взяли участь у двох Чемпіонатах світу та 

завоювали – 2 золоті, 1 срібну, 1 бронзову медалі; в сімох Чемпіонатах та Кубках 

Європи – 20 золотих, 9 срібних, 3 бронзові медалі; у одному Міжнародному 

турнірі – 1 золота медаль.  

В Чемпіонатах та Кубках України, студенти університету завоювали: 31 

золоту, 16 – срібних, 26 – бронзових медалей. 

Протягом 2018 року студенти університету встановили 13 рекордів 

України та 1 рекорд світу. 

 

 

9. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНИЙ 

РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТУ 

Фінансово-господарська діяльність університету у 2018 році здійснювалася  

відповідно до нормативно-правових актів у бюджетній сфері, чинного 

законодавства, наказів, листів та розпоряджень МОН України, Статуту 

Університету та Колективного договору. 

Керуючись інтересами кожного співробітника мною було забезпечено не 

тільки своєчасну виплату заробітної плати у повному обсязі з обов’язковими 

доплатами і надбавками, а також регулярну виплату індексації заробітної плати 

у розмірах, встановлених чинним законодавством.  

Фінансування університету здійснювалося за рахунок бюджетних 

асигнувань по загальному фонду Державного бюджету та власних надходжень 

по спеціальному фонду. Кошторисом доходів і видатків на утримання 

університету на 2018 рік передбачено асигнування на загальну суму 161,0 млн. 

грн., у тому числі: за рахунок загального фонду – 93,4 млн. грн. (58,0%), за 

рахунок спеціального фонду – 67,7 млн. грн. (42,0%). Порівняно з 2017 роком 

планові асигнування збільшилися на 16,4 млн. грн., в тому числі за рахунок 

збільшення фінансування по загальному фонду на 10,8 млн. грн. та збільшення 

на 5,6 млн. грн. по спеціальному фонду. 
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Рис. Структура бюджетних асигнувань університету 

 

Спеціальний фонд університету формують власні надходження за надані 

освітні послуги та додатково за рахунок здійснення господарської діяльності, які 

проводяться відповідно до бюджетного законодавства. Фактичні надходження 

спеціального фонду в 2018 році склали 58,2 млн. грн., що більше на 7,6 відсотка 

в порівнянні з 2017 р. у тому числі: 

– за підготовку фахівців на договірній основі – 45,0 млн. грн., або 1,1 %; 

в т.ч. навчання іноземних студентів –12,8 млн. грн.. 

- навчання в аспірантурі – 0,5 млн.грн.; 

в т.ч. навчання іноземних аспірантів –0,2 млн. грн.. 

– за підготовку до вступу в навчальний заклад, перепідготовку і здобуття 

другої вищої освіти – 1,2 млн. грн., або 0,6 %; 

в т.ч. навчання іноземних аспірантів –0,9 млн. грн.. 

– за проживання в гуртожитках – 10,2 млн. грн., або 0,9 %; 

– за послуги громадського харчування – 0,5 млн. грн., або 0,7 %; 

– за послуги редакційно-видавничого відділу –0,2 млн. грн., або 2,0 %; 

– за оренду приміщень – 0,6 млн. грн., або 1,2 %. 

Відповідно умов контракту забезпечено виконання плану надходжень до 

спеціального фонду Державного бюджету на 128,0%. 

58%

42% за рахунок загального 

фонду

за рахунок 

спеціального фонду
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Рис. Видатки на утримання університету в 2018 р. 

 

Видатки університету в 2018 р. склали  158,1 млн. грн.,  що на 17,7 млн. грн. 

більше  в порівнянні з 2017 р. у тому числі: 

   за рахунок загального фонду – 92,9 млн. грн. або 58,8 %; 

   за рахунок спеціального фонду – 65,2 млн. грн. або 41,2 % ( в т. ч. за 

рахунок надходжень 2017 р.- 54,3 млн. грн., та залишку на початок року –10,9 

млн. грн. ). 

– оплата праці – 89,8 млн. грн.;  

   за рахунок загального фонду – 53,8 млн. грн. або 60,0 %; 

   за рахунок спеціального фонду – 36,0 млн. грн. або 40,0 %. 

– нарахування на заробітну плату – 19,7 млн. грн.;  

   за рахунок загального фонду – 11,8 млн. грн. або 60,0 %; 

   за рахунок спеціального фонду – 7,9 млн. грн. або 40,0 %. 

  - загалом за 2018 рік до основної заробітної плати виплачено 14,2 млн. грн. 

надбавок і доплат , з них: 

5,8 млн. грн. – надбавки за вислугу років; 

3,7 млн. грн. – доплати за вчені звання доцентів та професорів; 

3,3 млн. грн. – доплати за наукові ступені кандидатів і докторів наук, а також 

стимулюючих надбавок працівникам на загальну суму 4,6 млн. грн. 
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Рис. Структура надбавок і доплат до заробітної плати працівників  

університету в 2018 р. 

  

Рис. Структура видатків по загальному фонду, млн. грн., 2018 р. 

 

Рис. Структура видатків по загальному фонду, млн. грн., 2018 р. 
 

– придбання матеріальних цінностей та оплата послуг – 9,2 млн. грн.; 

   за рахунок загального фонду – 0,7 млн. грн. або 7,6 %; 

   за рахунок спеціального фонду – 8,5 млн. грн. або 92,4 %. 

– проведення поточного ремонту – 2,1 млн. грн.;    

   за рахунок загального фонду – 0,2 млн. грн. або 9,5 %; 

   за рахунок спеціального фонду – 1,9  млн. грн. або 90,5 %. 
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  - оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 11,5 млн. грн.; 

   за рахунок загального фонду –3,5 млн. грн. або 30,0 %; 

  за рахунок спеціального фонду – 8,0 млн. грн. або 70,0%. 

– виплата стипендій – 16,4 млн. грн. (виплачено академічних стипендій 

13,6 млн. грн., соціальних стипендій 2,8 млн. грн., в т. ч. індексації 0,2 

млн. грн.); 

  за рахунок загального фонду – 16,4 млн. грн. або 100 %; 

– придбання основних засобів та необоротних активів – 1,66 млн. грн. ( в 

т. ч. комп’ютерна техніка -640,0 тис. грн., флагшток, прапори, банери, 

стенди – 0,13 млн. грн., теплова мережа – 0,03 млн. грн., пожарне 

обладнання – 0,02 млн. грн.., літератури – 0,27 млн. грн., одяг, матраси – 

0,06 млн. грн.., електроінструменти, інструменти -  0,06 млн. грн., 

електроприлади, вимірювальні прилади – 0,17 млн. грн., меблі – 0,14 млн. 

грн., жалюзі – 0,07 млн. грн., спортивна форма, спортивний інвентар – 

0,03 млн. грн, снігоочищувальна машина – 0,04 млн. грн., ); 

        за рахунок загального фонду – 0,08 млн. грн. або 4,8  %; 

за рахунок спеціального фонду – 1,58 млн. грн. або 95,2 %. 

– виготовлення та ремонт аудиторних і офісних меблів меблевим цехом – 

0,11 млн. грн. (в т. ч. виготовлення столів, шаф, тумб); 

за рахунок загальний фонду – 0,08 млн. грн. або 72,7 %; 

за рахунок спеціального фонду – 0,03 млн. грн. або 27,3 %. 

– проведена реконструкція та оновлення спортивного майданчика  –5,1 

млн. грн.  

        за рахунок загального фонду – 4,5 млн. грн. або 88,2  %; 

        за рахунок спеціального  фонду – 0,6 млн. грн. або 11,8  %; 

– проведене дообладнання доріжки з плитки  – 0,6 млн. грн.  

        за рахунок спеціального  фонду – 0,6 млн. грн. або 100  %; 

Виконуючи контракт, значна увага приділялася підвищенню ефективності 

використання та збереження матеріально-технічної бази університету, 

раціонального використання бюджетних коштів, для підтримки у належному стані 

державного майна (власного проведення капітального і поточного ремонтів 
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навчальних корпусів, студентських гуртожитків та інших споруд) та розвитку й 

поліпшення майнового стану ПолтНТУ.  

Усі матеріальні цінності закріплено за 135-ма матеріально-відповідальними 

особами, з якими укладено договори про повну матеріальну відповідальність. У 

ПолтНТУ діє внутрішній контроль, створено й працюють комісії з прийому-

передачі та списання матеріальних цінностей, перевірки обігу готівки в касі. 

Постійно проводяться перевірки з ефективного витрачання коштів. В ході 

проведення інвентаризації  відповідно наказу по університету від 26.09.2018 р. 

№ 163 недостач та лишків не виявлено.  

Відповідно до умов контракту реєстрація фінансових зобов’язань в ДКСУ в 

Полтавській області проводиться своєчасно. Проплата органами казначейства 

здійснюється за умови наявності достатнього ліміту коштів на Єдиному 

казначейському рахунку, кредиторська заборгованість за видатками станом на 

01.01.2019 р. відсутня.  

На виконання умов контракту у звітний період здійснювався контроль за 

недопущенням будь-яких порушень фінансової дисципліни, суворого 

дотримання використання коштів загального та спеціального фондів Державного 

бюджету згідно із затвердженим кошторисом. Видатки на утримання 

університету проводяться відповідно до кошторисів, затверджених 

Міністерством освіти і науки України за цільовим призначенням.  

Протягом 2018 року згідно з контрактом під постійним контролем 

проводилась робота із своєчасного й повного внесення платежів до бюджету, 

включаючи внески до Пенсійного фонду, сплати податків і зборів до ДПІ в м. 

Полтаві, виконання кошторисів доходів та видатків навчального закладу, 

недопущення заборгованості із заробітної плати, за спожиті енергоносії і 

комунальні послуги та дотримання споживання їх у межах доведених лімітів.  

На виконання умов контракту у звітному періоді було забезпечено 

складання в установленому порядку річного кошторису доходів і видатків 

навчального закладу та подання його на затвердження до Міністерства освіти і 

науки України, а також своєчасне подання фінансової та статистичної звітності, 

необхідної інформації про майновий стан ПолтНТУ.  
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10. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ УНІВЕРСИТЕТУ 

Увага у звітному періоді перш за все приділялася підвищенню 

ефективності використання та збереженню матеріально-технічної бази 

університету, раціональному використанню бюджетних коштів для підтримки у 

належному технічному та санітарному стані державного майна та розвитку і 

поліпшенню майнового стану університету. 

Основні зусилля колективу АГЧ були спрямовані на: 

- організацію безаварійної експлуатації всіх споруд та інженерних систем, 

які знаходяться на балансі університету; 

- своєчасне проведення поточних та планових ремонтів на об’єктах 

університету з метою довгострокової та надійної і безпечної їх експлуатації, 

забезпечення пожежної безпеки та безпечних умов праці; 

- підтримування у навчальних корпусах та гуртожитках санітарного стану та 

утримування у належному стані прилеглих до них територій; 

- забезпечення згідно з розробленими програмами ощадного витрачання 

паливно-енергетичних та матеріальних ресурсів; 

Відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про колективні 

договори і угоди», «Положення про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», 

забезпечено організацію адміністративно-громадського контролю за станом 

охорони праці та безпеки життєдіяльності  в університеті. 

Перевірено стан електромереж та експлуатація електроустаткування 

університету, підтверджено актами контур захисного заземлення, випробування 

опору ізоляції, отримані допуски до роботи електриків та працівників, які 

експлуатують електроустановки. Здійснено триступеневий контроль за 

виконанням у структурних підрозділах університету рекомендованих стандартів 

охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності (журнали 

інструктажів, інструкції тощо). 

Проведено комплексну перевірку стану охорони праці та пожежної 

безпеки в підрозділах університету в 2018 році. 
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Відповідно до розділу 8 Колективного договору своєчасно забезпечено 

пільгами працівників, які працюють на роботах зі шкідливими умовами праці. 

Організовано навчання та атестацію з охорони праці інженерно-технічного 

персоналу університету у спеціалізованих установах з : 

− правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів; 

− правил технічної експлуатації електроустановок споживачів; 

− правил безпеки систем газопостачання України; 

− правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском; 

− загальних питань охорони праці. 

В умовах дії постанови КМУ № 710 «Про ефективне використання 

бюджетних коштів», ПолтНТУ докладає максимальних зусиль для залучення 

інвестицій у розвиток матеріально-технічної бази університету реалізуючи 

тісний взаємозв’язок університету і бізнесу. 

В рамках розвитку міжнародного співробітництва університету влітку 

2018 р. було підготовлено аудиторію для розміщення Українсько-

Азербайджанського культурного центру.  

 
Українсько-Азербайджанський центр ПолтНТУ 
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Влітку 2018 року для упорядкування і реконструкції внутрішнього двору 

університету прокладено нову алею до корпусу «Ф». Плитка на цю та інші алеї 

виготовлена силами наших студентів та викладачів на обладнанні яке було 

закуплено університетом.  

  
Благоустрій та влаштування пішохідних доріжок у внутрішньому дворику ПолтНТУ 

 

Навесні 2018 р. започатковане будівництво Спортивного комплексу, де по 

завершенню будівництва планується розмістити зали для заняття танцювальних 

гуртків, тренування команди з більярдного спорту, кабінети спортивної 

реабілітації, кімнати відпочинку спортсменів та ін. 

  

  
Будівництво спортивного корпусу ПолтНТУ 



 205 

  

  

 
Будівництво спортивного корпусу ПолтНТУ 
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Для покращення зовнішнього естетичного вигляду корпусу та для 

зручності колективу працівників університету і студентів було реконструйовано 

майданчик біля корпусу та вхідну групу корпусу «Ф». 

 

  

Благоустрій території біля вхідної групи корпусу «Ф» 
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Вхідна група корпусу «Ф» 

 

Реалізуючи формулу «Освіта – наука – бізнес – влада» спільно з 

енергетичними компаніями Шлюмберже та Укргазвидобування створено сучасні 

лабораторії 3D візуалізації та комп’ютерного моделювання у нафтогазовому 

комплексі, вартість програмного забезпечення отриманого від компанії 

Шлюмберже становить 1,1 млн. євро., а сума залучених інвестиційних ресурсів 

на створення та обладнання лабораторії склала більше 3,5 млн. грн. 
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Лабораторія 3D візуалізації нафтогазових технологій 
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Лабораторія 3D моделювання нафтогазових технологій 
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Аудиторія практичних занять 

 

Проведені ремонтні роботи навчальних аудиторіях та місцях загального 

користування корпусів «Ц», «А», «Л», «П». Проведена значна робота по ремонту 

меблів майже в 30 аудиторіях та кабінетах університету. 

 

Виконання ремонтних робіт у навчальних аудиторіях. 
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Виконання ремонтних робіт у навчальних аудиторіях 

 

Також в рамках підготовки до роботи університету в осінньо-зимовий 

період було проведено роботу з утеплення та герметизації входів в підвали та 

горища. Відремонтовані відмостки та проведена ревізія водозливних систем 

покрівель. На випадок весняної повені було проведено роботи по очищенню 

водоприймальних решіток та колодязів, проведено ремонт пальцевої покрівлі 

центрального корпусу. 
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Відремонтовані східці на виході з центрального корпусу до внутрішнього дворика. 

 

 

Капітльний ремонт відмостки будівлі гуртожитку №1 
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У 2018 році проведено опоряджувальні роботи фасадів корпусів 

університету. Проведено ремонтні роботи рулонної покрівлі навчальних 

корпусів та гуртожитків. Проведено зовнішні та внутрішні ремонтні роботи: 

відремонтовано частину тильної сторони фасаду гуртожитку № 1, виконані 

опоряджувальні роботи в приміщеннях загального користування, та коридорах 

усіх гуртожитків. 

За рахунок спільних дій адміністрації університету, студмістечка та АГЧ в 

студентському містечку проведена робота з удосконалення та покращення 

матеріально-технічної бази гуртожитків. Так, цього року проведено зовнішні та 

внутрішні ремонтні роботи, виконані опоряджувальні роботи в приміщеннях 

гуртожитків. 

Проведено ремонти теплових та водопровідних мереж. Для стабільної 

безперебійної роботи інженерних систем теплозабезпечення, водопостачання та 

водовідведення відділом головного механіка за звітний період виконаний 

значний обсяг робіт, зокрема: 

- заміна стояків опалення гуртожитків №1, 2, 5 та виконання робіт по 

реконструкції теплового вузла гуртожитку № 1; 

- заміна аварійного трубопроводу опалення учбового корпусу «П»; 

- проведення ремонтних робіт з заміни системи холодного водопостачання в 

підвалі навчального корпусу «А»; 

- проведення ремонтних робіт системи опалення в аудиторіях навчального 

корпусу «Л», «П»; 

- проведення ремонтних робіт системи опалення в аудиторіях навчального 

корпусу «Ц»; 

- проведення ремонтних робіт зворотної системи опалення в підвалі навчального 

корпусу «Ц» з підключенням до опалювальних приладів та заміною запірної 

арматури. 

На четвертому поверсі корпусу «Ф» був проведений капітальний ремонт 

коридору. 
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Капітальний ремонт коридору 4-го поверху корпусу «Ф» 

 

Протягом 2018 року було замінено багато вікон на металопластик. Також 

замінено вхідну групу в корпусі «П». 

 

Облаштування вхідної групи корпусу «П» 

 

Розпочато опоряжувальні роботи біля вхідної групи корпусу «П», а саме 

виготовлення пандусів для маломобільних груп населення та благоустрій 

тротуарною плиткою. 

Впродовж року були проведені роботи по благоустрою території: 

виготовлення та встановлення лавок, прибирання та озеленення території, 

ремонт доріжок університету. 
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Благоустрій внутрішнього дворику ПолтНТУ 

 

 

Зусилля служби головного енергетика в міжсезонний період були 

направлені на виконання намічених планів по застосуванню в навчальних 

корпусах та гуртожитках енергозберігаючих технологій та приладів, що б дало 

змогу зменшити витрати електроенергії. 

Проведено роботи щодо реконструкції технічно та морально застарілої 

силової розподільної електромережі навчальних корпусів та гуртожитків 

університету. 

 
Освітлення внутрішнього дворику ПолтНТУ 

 

Проведена реконструкція зовнішнього освітлення території університету. 
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Було проведено монтаж приладів 2-х зонного диференційованого обліку 

електричної енергії в гуртожитках студмістечка, що дало економію в 15%. Було 

проведено ремонт РУ-0,4 кВ та мереж гуртожитків студмістечка, ремонт РУ-6,0 

кВ, РУ-0,4 кВ таТП-314, ТП-385, ТП-179, та ремонт мережі автоматизованого 

обліку електричної енергії. 

В канікулярний період проведене технічне обслуговування та ремонт, 

обладнання на трансформаторних підстанціях: ТП-385, ТП-314, ТП-315, ТП-179. 

 
Освітлення біля вхідної групи корпусу «Ф» 

 

 

Забезпечено проведення обстеження готовності університету до нового 

2018-2019 навчального року (гуртожитки, кафедри, лабораторії, навчальні 

майстерні тощо). 

Підготовлена до роботи в зимовий період снігоприбиральна техніка, 

проведені роботи по накопиченню необхідної кількості піску та солі, ручного 

снігоприбирального знаряддя.  
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11. ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Усі основні стратегічні питання розвитку університету розглядаються на 

засіданнях вченої ради університету. Протягом 2018 року було проведено 18 

засідань вченої ради, на яких розглянуто такі основні питання: 

1. Про результати наукової діяльності кафедр і підрозділів університету у 

2017 році та завдання на 2018 рік.  

2. Про підсумки міжнародної діяльності університету у 2017 році.  

3. Про розроблення стратегічного плану діяльності навчально-наукових 

інститутів та факультетів університету на 2018-2020 рр. 

4. Про результати візиту делегації університету до Познанської 

політехніки (Польщі).  

5. Про результати візиту представників університету у складі офіційної 

української делегації до Лівану.  

6. Про результати проведення українсько-бельгійського воркшопу та 

відрядження до Університету Монс (Бельгія) 

7. Візит до Полтавського національного технічного університету імені 

Юрія Кондратюка Надзвичайного і Повноважного посла Королівства Бельгії в 

Україні пана Люка Якобса з місією із співробітництва Провінції Ено (Бельгія) на 

чолі з депутатом Провінції Ено паном Жеральдом Моргатом.  

8. Про підсумки виконання заходів енергоощадного періоду в січні-

березні 2018 р.  

9. Про результати самоаналізу виконання кафедрами університету 

критеріїв підтвердження статусу національного.  

10. Затвердження вартості навчання на 2018-2019 н.р.  

11. Затвердження графіка навчального процесу і навчальних планів 

бакалаврів та магістрів на 2018‒2019 н.р. 

12. Про реалізацію проекту ЄІБ «Вища освіта. Енергоефективність та 

сталий розвиток».  

13. Звіт про результати відрядження до Університету Гринвіч 

(Великобританія).  
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14. Про участь у виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з 

питань науки та освіти.  

15. Про участь у ІІІ з’їзді Спілки Буровиків України.  

16. Про участь у V Міжнародній нафтогазовій конференції «Колтюбінг. 

Інтенсифікація. Нове буріння».  

17. Про підсумки роботи екзаменаційних комісій. 

18. Про діяльність студентського самоврядування та студентського 

профспілкового комітету. 

19. Про підготовку наукових кадрів та атестацію здобувачів наукових 

ступенів. 

20. Про затвердження правил прийому до університету зі змінами. 

21. Про затвердження проектів фундаментальних досліджень і розробок 

для проходження наукової та науково-технічної експертизи у другому етапі 

Конкурсу. 

22. Про результати рейтингового оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників кафедр, факультетів та навчально-наукових інститутів. 

23. Про атестацію наукової роботи стипендіатів, які отримають 

стипендії КМ України для молодих вчених. 

24. Про обрання за конкурсом на заміщення посад науково-педагогічних 

працівників університету. 

25. Про затвердження плану роботи Вченої ради в І семестрі  

2018/2019 н.р. 

26. Про розгляд та затвердження акредитаційних справ. 

27. Про затвердження Положення про стартап-школу. 

28. Про затвердження Положення про запобігання та виявлення 

академічного плагіату в освітніх та наукових роботах в Полтавському 

національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка 

29. Про проведення першого етапу конкурсного відбору проектів 

наукових робіт та науково-технічних розробок молодих учених на 2019 рік 

30. Про результати відрядження до Білостоцької Політехніки (Польща). 

31. Про результати відрядження до Краківської Політехніки (Польща). 
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32. Про результати відрядження до Опольської Політехніки (Польща). 

33. Про результати відрядження до Вроцлавської Політехніки (Польща). 

34. Про перебування в Коледжі Санта Фе (США) директора 

Миргородського художньо-промислового коледжу Дубини О.С.  

35. Про підсумки вступної кампанії 2018 року. 

36. Про готовність до акредитації спеціальностей у 2018 ‒ 2019 н.р. 

37. Про готовність навчальних корпусів та гуртожитків до роботи в 

осінньо-зимовий період 2018 ‒ 2019 н.р. 

38. Про зміну організаційної структури окремих навчальних підрозділів 

університету 

39. Про відрядження делегації ПолтНТУ до Університету Грінвіча 

(Великобританія) 

40. Про сучасні тенденції розвитку науки в Україні. (Інформація 

академіка НАН України Семиноженко В.П.) 

41. Проблеми освіти в Україні (Голова підкомітету з питань бюджетної 

політики та удосконалення положень Бюджетного кодексу України Комітету 

Верховної Ради України з питань бюджету Іщейкін К.Є.) 

42. Про діяльність органів студентського самоврядування. 

43. Про поточні результати забезпечення виконання критеріїв 

підтвердження статусу національного 

44. Про стан діяльності, завдання та перспективи розвитку 

новостворених навчально-наукових інститутів.  

45. Звіт про виконання проектів наукових робіт та науково-технічних 

розробок молодих учених, які працюють у вищих навчальних закладах та 

наукових установах за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та 

управління ними. 

46. Про результати відрядження делегації університету до коледжу 

Санта Фе (США). 
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47. Про результати участі делегації університету в міжнародному 

фестивалі «Sino-Polish Art and Design Competition and Art Festival» в м. Пекін 

(Китай). 

Питання зміцнення договірної та трудової дисципліни постійно перебуває 

на контролі керівництва університету.  

Інформація про виконання вимог  

Закону України «Про запобігання корупції» 

Протягом 2018 року в університеті системно реалізовано розроблені 

заходи щодо попередження й недопущення в освітній діяльності випадків 

фінансового зловживання і хабарництва. 

Питання неухильного дотримання керівниками структурних підрозділів 

університету законодавства і положень Статуту університету постійно перебуває 

під контролем адміністрації і профспілкового комітету. 

У ПолтНТУ забезпечено виконання заходів, щодо дотримання Закону 

України «Про запобігання корупції» та Антикорупційної програми ПолтНТУ, 

ухваленої на розширеному засіданні Конференції трудового колективу 

університету 29.08.2017 року, протокол №2. В університеті вживаються заходи, 

щодо запобігання, виявлення та усунення внутрішніх та зовнішніх корупційних 

ризиків, а саме: 

 проводиться ідентифікація в організаційно-управлінських, фінансово-

господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності ПолтНТУ; 

 з метою формування належного рівня антикорупційної культури для нових 

працівників, а також інших осіб, які діють від імені ПолтНТУ, проводиться 

обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону України «Про 

запобігання корупції», Антикорупційної програми ПолтНТУ та пов’язаних з нею 

документів; 

 положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми 

включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку ПолтНТУ, 

положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також  

включаються до договорів, які укладаються ПолтНТУ; 

 проводяться заходи по виявленню, запобіганню реального та 

врегулюванню потенційного конфлікту інтересів, згідно вимог Закону України 
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«Про запобіганню корупції». 

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» наказом 

по університету від 30.10.2015 року №439 затверджено положення про 

уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції ПолтНТУ (із 

змінами від 17.11.2015 наказ №505). 

На виконання статті 28 Закону, про наявність можливого потенційного 

конфлікту інтересів з приводу роботи близьких осіб у ПолтНТУ, мною, як 

ректором університету, ще до початку роботи Національного агентства з питань 

запобігання корупції, направлено відповідні листи на адресу Прокуратури 

Полтавської області (від 31.12.2015 №01-9-3877) та Міністерства освіти і науки 

України (від 04.12.2015 №01-8-3675), в яких також містилась інформація про 

вжиття вичерпних заходів щодо запобігання та виявлення корупції в 

університеті. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» наказом Міністра освіти 

і науки України Л.М. Гриневич від 29.07.2016 №912 затверджено Статут 

ПолтНТУ. 

Статутом ПолтНТУ та розпорядчими документами університету 

визначено, що з метою уникнення конфлікту інтересів, усі розпорядчі 

документи, у т.ч. щодо призначення, надання відпусток, виплату премій, 

матеріальної допомоги по відношенню до близьких до мене, як ректора 

університету, осіб складаються лише за підписом завідувача кафедри, директора 

навчально-наукового інституту (декана факультету), проректора з науково-

педагогічної роботи, якому делеговані відповідні повноваження. 

Відповідно до наказів ПолтНТУ від 03.04.2018 №61 та від 03.04.2018 №62 

«Про здійснення зовнішнього контролю з питань запобігання та виявлення 

корупції», обов'язок щодо вчинення зовнішнього контролю стосовно близьких 

осіб, покладено на уповноважену особу з питань запобігання та виявлення 

корупції ПолтНТУ, голову профспілкового комітету Сажка В.В.  

Кандидатура уповноваженої особи Сажка В.В. була погоджена з 

Міністерством освіти і науки України у встановленому порядку (лист МОН 

України від 27.03.2018 №1/11-3317) 

На виконання пункту 5 статті 62 Закону України «Про запобігання 

корупції» у ПолтНТУ уведено до штатного розпису посаду уповноваженого з 
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антикорупційної діяльності. На цю посаду прийнято фахівця відповідної 

кваліфікації з вищою юридичною освітою Іноземцева А.В. 

На сьогодні в університеті зафіксовано 12 випадків спільної роботи 

близьких осіб як серед професорсько-викладацького складу, так і серед 

працівників ПолтНТУ. Детально проаналізувавши ситуацію було виявлено, що 

у 8-ми випадках особи, які спільно працюють згідно своїх посадових інструкцій 

не мають повноважень приймати рішення, вчиняти дії по відношенню до 

близьких осіб. Натомість у 4-х випадках є ознаки прямого підпорядкування, що 

може спричинити реальний або потенційний конфлікт інтересів. Вказані особи, 

відповідно до чинного законодавства, письмово повідомили про факт спільної 

роботи близьких їм осіб. Було проведено перевірку здійснення повноважень 

відповідними посадовими особами, що до виконання відповідних завдань, 

прийняття рішень чи розробку проектів рішень,а саме перевірка наказів, проектів 

наказів, протоколів засідань відповідних кафедр, стосовно близьких осіб які 

працюють у їхньому підпорядкуванні. Під час перевірки виявлено, що реальний 

конфлікт інтересів при виконанні даними особами службових завдань відсутній. 

Про що було складено акт перевірки. 

Відповідно до статей 29 і 33 Закону України «Про запобігання корупції» 

ведеться постійний зовнішній контроль за виконанням зазначеними посадовими 

особами відповідних завдань, вчиненням ними певних дій чи прийняття рішень. 

Скарг про порушення вимог антикорупційного законодавства, про вчинення 

корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень не було. 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та «Про засади 

державної антикорупційної політики в Україні (антикорупційна стратегія) на 

2018-2020 роки» розроблено та затверджено план заходів запобігання та протидії 

корупції ПолтНТУ на 2018-2019 навчальний рік. 

Керуючись частинами 3 та 4 статті 28 Закону України «Про запобігання 

корупції» питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів було 

розглянуто на засіданні Наглядової ради ПолтНТУ 01.09.2018 року. 

Персональний склад Наглядової ради ПолтНТУ затверджено наказом 

Міністра освіти і науки України Л.М. Гриневич від 19.10.2017 року №1395 

відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту». 

З метою здійснення функцій Наглядової ради ПолтНТУ щодо запобігання 
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та врегулювання конфлікту інтересів рішенням Наглядової ради від 01.09.2018 

року уповноважено заступника голови Наглядової ради Стогнія В.С. на 

здійснення зовнішнього контролю з метою запобігання та врегулювання 

потенційного конфлікту інтересів шляхом систематичного аналізу дій, вчинених 

(або не вчинених) ректором ПолтНТУ по відношенню до близьких осіб, 

працюючих у ПолтНТУ. 

На засіданні 01.09.2018 затверджено План здійснення зовнішнього 

контролю Наглядової ради ПолтНТУ з метою запобігання та врегулювання 

потенційного конфлікту інтересів. 

Відповідно до цього плану усі дії, що вчинялися, та рішення, що 

приймалися, по відношенню до вищезазначених близьких осіб, відбувалися під 

контролем представників Наглядової ради ПолтНТУ, за участю (або за 

погодженням) уповноваженого члена Наглядової ради за здійснення 

зовнішнього контролю з метою запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів. 

При цьому ректор університету Онищенко В.О. не брав участі у прийнятті 

рішень чи вчиненні дій по відношенню до близьких осіб. 

Так, під час розгляду питань щодо обрання за конкурсом на посади 

науково-педагогічних працівників кафедр на засіданні Вченої ради ПолтНТУ 8 

жовтня 2018 року головував заступник голови Наглядової ради ПолтНТУ, 

уповноважений на забезпечення зовнішнього контролю з метою запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів Стогній В.С. Головою лічильної комісії для 

проведення таємного голосування було обрано секретаря Наглядової ради 

Шляхового Ю.В. Ректор університету Онищенко В.О. не брав участь у 

затвердженні складу лічильної комісії, таємному голосуванні та затвердженні 

результатів. 

Про обрання на посаду професора кафедри фінансів та банківської кафедри 

фінансів і банківської справи доктора економічних наук, доцента Онищенко С.В. 

було своєчасно проінформовано Міністерство освіти і науки України. 

На засіданні Вченої ради 29 жовтня 2018 року за дорученням голови 

Наглядової ради ПолтНТУ Наумовця А.Г. та погодженням заступника голови 

Наглядової ради ПолтНТУ Стогнія В.С. головуючим був секретар Наглядової 

ради ПолтНТУ Шляховий Ю.В. Головою лічильної комісії для проведення 
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таємного голосування було обрано члена Наглядової ради Полетучого І.І. Ректор 

університету Онищенко В.О. також не брав участь у затвердженні складу 

лічильної комісії, таємному голосуванні та затвердженні результатів. Інформація 

про обрання на посаду доцента кафедри хімії, кандидата хімічних наук, доцента 

Іваницької І.О. направлена до Міністерства освіти і науки України. 

Згідно з планом заходів здійснення зовнішнього контролю Наглядової ради 

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка з 

метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затвердженого 1 

вересня 2018 року, заступником голови Наглядової ради, уповноваженим на 

забезпечення зовнішнього контролю щодо врегулювання конфлікту інтересів 

Стогнієм В.С., секретарем Наглядової ради Шляховим Ю.В., та членами 

Наглядової ради Полетучім І.І. і Вітриком В.Г. проведено щоквартальні 

перевірки здійснення ректором ПолтНТУ Онищенко В.О. своїх повноважень, 

виконання відповідних завдань, вчинених дій, змісту рішень, що приймаються, 

чи проектів рішень, що розроблюються ним стосовно близьких йому осіб, 

працюючих у ПолтНТУ. 

В результаті проведених членами Наглядової ради щоквартальних 

перевірок порушень Закону України «Про запобігання корупції», у тому числі і 

конфлікту інтересів не виявлено. 

Крім того, наказом по ПолтНТУ № 532 від 04.12.2015 року на 

уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка покладено 

обов’язок щодо вчинення зовнішнього контролю, в розумінні Закону України 

«Про запобігання корупції», за здійсненням ректором університету своїх 

повноважень по відношенню до доцента кафедри фінансів і банківської справи 

Онищенко С.В. та декана гуманітарного факультету Іваницької І.О. у формі 

перевірки вчинення дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються чи 

розробляються ректором університету з питань, пов’язаних з предметом 

конфлікту інтересів. 

Про обрання на посади науково-педагогічних працівників ПолтНТУ 

близьких по відношенню до ректора університету осіб було проінформовано у 

встановленому законом порядку Міністерство освіти і науки України (лист від 

09.10.2018 №01-8-1983; лист від 30.10.2018 №01-8-2160). 
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Відповідно до частини 4 статті 28 Закону України «Про запобігання 

корупції», керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 25.10.2018 

№1150 «Про затвердження Методичних рекомендацій для оформлення статутів 

закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МОН України» та 

листом МОН України від 23.11.2018 № 1/11-12922 ректором ПолтНТУ 

Онищенком В.О. розроблено нову редакцію Статуту університету з урахуванням 

повноважень Наглядової ради щодо забезпечення зовнішнього контролю за 

врегулюванням потенційного конфлікту інтересів. 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 23.11.2018 

№1/11-12921 та згідно з планом заходів здійснення зовнішнього контролю 

Наглядової ради Полтавського національного технічного університету імені 

Юрія Кондратюка з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на 

засіданні Наглядової ради ПолтНТУ 20 грудня 2018 року було розглянуто 

питання «Про здійснення заходів і повноважень Наглядової ради Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка відповідно до 

Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання, врегулювання та 

унеможливлення конфлікту інтересів». Із зазначеного питання інформував 

заступник голови Наглядової ради ПолтНТУ, уповноважений на забезпеченні 

зовнішнього контролю з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

Стогній В.С. 

Враховуючи вищезазначене, Полтавським національним технічним 

університетом імені Юрія Кондратюка, Наглядовою радою ПолтНТУ та 

ректором ПолтНТУ вжиті всі необхідні заходи щодо недопущення порушень 

Закону України «Про запобігання корупції», у тому числі і конфлікту інтересів. 

Забезпечення та дотримання режиму секретності 

На виконання умов контракту мною було забезпечено захист відомостей, 

що складають державну, службову й комерційну таємниці відповідно до Закону 

України «Про державну таємницю», Постанови Кабінету Міністрів «Про 

затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання 

документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять 

службову інформацію» від 27.11.1998 № 1893, Наказу Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження Переліку службової інформації, що є 

власністю держави» від 18.03.2015 № 319. Ї 
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Дотримувався режим секретності під час міжнародного співробітництва, 

який здійснювався відповідно до вимог розділу 20 «Про забезпечення режиму 

секретності під час міжнародного співробітництва». 

Здійснено дотримання конфіденційності інформації в інформаційно-

комунікаційних та телекомунікаційних системах і мережах відповідно до вимог 

ст. 21 Закону України «Про інформацію» від 12.01.2011р. № 2938-VІ, ст. 5 Закону 

України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VІ та п.п. 4, 

6 «Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах» затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2006 р. № 373. 

Підтримувався стан об’єкту в м. Хорол відповідно Закону України «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в межах фінансування. 

Були підготовлені річні звіти до Управління Служби безпеки України в 

Полтавській області відповідно до вимог наказу СБУ від 26.09.2015 р. № 630. 

Підготовлено звіт до МОН України відповідно до листа керівника 

спецсектора МОН України від 30.12.2008 р. № 8/11-144. 

Здійснювалися звіти до Управління Державної казначейської служби 

України в Полтавській області відповідно до Порядку складення фінансової 

кредиторської бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів. 

Протягом звітного періоду комісією Служби безпеки України перевірено 

забезпечення та дотримання режиму секретності в університеті, а комісією 

Міністерства освіти і науки України перевірено стан об’єкту в м. Хорол та 

мобілізаційну підготовку. 

Висновки роботи комісій: в університеті виконуються вимоги щодо 

забезпечення та дотримання режиму секретності, а об’єкт у м. Хорол 

зберігається в належному стані, готовий до використання за призначенням.  
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12. НАУКОВО – ПЕДАГОГІЧНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Працюючи на посаді ректора протягом звітного періоду, я продовжував 

особисту науково-педагогічну та громадську роботу поза межами контракту, яка 

була спрямована на подальше підвищення якості підготовки фахівців із вищою 

освітою й є важливою для виконання представницьких функцій, що сприяють 

подальшому розвитку Полтавського національного технічного університету 

імені Юрія Кондратюка. Зокрема у 2018 році я здійснював таку науково-

педагогічну та громадську діяльність: 

1. Президент Полтавського територіального відділення Малої академії 

наук України. 

2. Заступник голови Північно-Східного наукового центру Національної 

академії наук України і Міністерства освіти і науки України. 

3. Голова Полтавської філії Північно-Східного наукового центру 

Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України. 

4. Член Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. 

5. Голова Ради ректорів ЗВО III-IV рівнів акредитації Полтавського 

регіону. 

6. Член колегії Департаменту освіти і науки України Полтавської обласної 

державної адміністрації. 

7. Член колегії Департаменту економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації. 

8. Голова Полтавського територіального відділення Академії будівництва 

України, Член Президії Академії будівництва України. 

9. Член Президії Української нафтогазової академії. 

10. Член науково-технічної ради Спілки буровиків України. 

11. Президент Студентської спортивної спілки України у Полтавській 

області. 

12. Голова спеціалізованої вченої ради Д44.052.03 по захисту докторських 

та кандидатських дисертацій за спеціальностями «Економіка та управління 

національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)», «Розвиток продуктивних 
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сил і регіональна економіка». 

13. Головний редактор фахового наукового віснику Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Економіка і 

регіон» (індексується у 10 наукометричних базах даних, у т.ч. Index Copernicus). 

14. Член редакційної колегії фахових наукових видань Міністерства науки 

та вищої освіти Польщі «Economics and Management» (Білосток, Польща),  та 

«Przegląd Nauk Stosowanych» (Ополе, Польща). 

15. Керівництво 5-ма здобувачами наукових ступенів кандидата 

економічних наук.  

16. Капітан збірної команди ПолтНТУ з настільного тенісу, що грає у 

Суперлізі чемпіонату України. 

17. Протягом 2018 року опубліковано 3 монографії, 1 підручник, 7 статей 

(у тому числі Web of Science та Scopus), 3 охоронних документи та 10 матеріалів 

конференцій: 

Монографії 

1. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: монографія в  

3-х т. Т. 2; за заг. ред. В. О. Онищенка та Г. В. Козаченко. – Полтава: ПолтНТУ 

ім. Ю. Кондратюка, 2018. – 360 с. 

2. Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів 

транспортування нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних 

умовах: Монографія / В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, С.Ф. 

Пічугін, М.О. Харченко, О.В. Степова, В.М. Савик, П.О. Молчанов, П.Ю. 

Винников, О.М. Ганошенко. – Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2018. 

– 258 с. 

3. Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів зберігання 

нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах: Монографія 

/ В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, М.О. Харченко, І.І. Ларцева, 

В.І. Бредун, Т.М. Нестеренко. – Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 

2018. – Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2018. – 250 с. 
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Підручники 

1. Управління фінансово-економічною безпекою: підручник / 

Г.В. Козаченко, С.В. Онищенко, Т.М. Завора; за заг. ред. В.О. Онищенка та Г.В. 

Козаченко. – Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2018. – 530 с. 

Статті 

1. Onyshchenko V. O. Construction industry in Ukraine credit analysis /  

V. O. Onyshchenko, S. P. Sivitska, A.V. Cherviak // International Journal of 

Engineering and Technology (UAE). – 2018. – №7. – С. 280 – 284. (Scopus) 

2. Onyshchenko V. O. Region housing policies in terms of its social and 

economic security / V. O. Onyshchenko, H. V. Kozachenko, T. M. Zavora // 

International Journal of Engineering and Technology (UAE). – 2018. – №7. –  

С. 12 – 18. (Scopus) 

3. Onyshchenko V. O. PRINCIPLES OF ASSESSING THE ECONOMIC 

SECURITY OF THE REGION / V. O. Onyshchenko, O. M. Bondarevska // BALTIC 

JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES. – 2018. – № 4. – С. 189 – 197. (Web of 

Science) 

4. Onyshchenko V.O. The sociological measuring in the implementation of 

measures of energy efficiency and energy conservation housing facilities /  

V.O. Onyshchenko, T.M. Zavora, O.M. Filonych  // «Науковий вісник НГУ». – 2018. 

– №12. – С. 131 – 138. 

5. Онищенко В.О. Захисний підхід до визначення економічної безпеки 

регіону / В.О. Онищенко, О.М. Бондаревська // «Проблеми економіки». –  

№1 – 2018. – С. 158 – 164. 

6. Onyshchenko V. Improving proposals for design standards of vertical 

cylindrical steel tanks for oil and oil products storage /  

V.Onyshchenko, M.Zotsenko, Yu. Vynnykov, M. Kharchenko, I. Lartseva // 

Academic Journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: 

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. – 2018. – Issue 2 (51)′. – P. 

5 – 18. 

7. Онищенко В.О. Засіб кислотний для миття та дезинфекції доїльних 

апаратів методом безрозбірної циркуляційної мийки / В.О. Онищенко,  
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Д.О. Стороженко, Н.Б. Сененко, Н.В. Бунякіна // Вчені записки Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 

– 2018. – Т. 29 (68), №1, ч.2. – С. 170–175. 

Охоронні документи 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81966. Онищенко 

В.О., Козаченко А.В., Завора Т.М., Стаття «Region Housing Policies in Terms of its 

Social and Economic Security», дата реєстрації 04.10.2018.  

2. Патент на корисну модель № 127785 Україна, МПК (2006.01) С11D 7/00. 

Засіб кислотний для миття та дезінфекції доїльних апаратів методом 

безрозбірного циркуляційного миття / Онищенко В.О., Філонич О.М., Дейнека 

Ю.М., Чепурко І.В., Стороженко Д.О., Сененко Н.Б., Бунякіна Н.В.; заявник та 

власник Полтавський національний технічний університет імені Юрія 

Кондратюка. – № u 201801494; заявл. 15.02.2018, опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16. 

3. Патент на корисну модель № 129742 Україна, МПК (2006.01) С11D 7/08, 

C23G 1/02. Засіб видалення залишків затверділого бетону з форм виробництва 

тротуарної плитки / Онищенко В.О., Філонич О.М., Стороженко Д.О., Бунякіна 

Н.В., Сененко Н.Б., Шульгін В.В.; заявник та власник Полтавський національний 

технічний університет імені Юрія Кондратюка. – № u 201805014; заявл. 

07.05.2018, опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21. 

Матеріали конференцій 

1. Онищенко В.О. Забезпечення економічної безпеки територіальних 

громад як основного елемента регіональної безпеки / В.О. Онищенко,  

О.М. Бондаревська // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: 

Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з 

міжнародною участю, 15 грудня 2017 р. – 25 січня 2018 р. – Полтава: ПолтНТУ, 

2018. – С. 8–10.  

2. Onyshchenko V. Problems and prospects of economic development of 

Ukraine in the conditions of European integration / V. Onyshchenko,  

A. Derkachenko, W. Ostrowska // Економічний розвиток держави та її соціальна 

стабільність: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 15 

травня 2018 р. – Ч. 1. – Полтава: ФОП Пусан А.Ф. – 2018. – С. 229 – 230. 
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3. Onyshchenko V.O. Features of lending to the construction industry in Ukraine 

/ V.O. Onyshchenko, S.P. Sivitska, A.V. Cherviak // «BUILDING INNOVATIONS – 

2018»: Збірник наукових праць за матеріалами  

І Міжнародної азербайджансько-української конференції, 24-25 травня  

2018 р. – Баку: ПолтНТУ. – 2018. – С. 378 – 380.  

4. Onyshchenko V.O. Residential construction financing mechanizms in context 

of region’s social and economic development / V. O. Onyshchenko,  

T. M. Zavora // «BUILDING INNOVATIONS – 2018»: Збірник наукових праць за 

матеріалами І Міжнародної азербайджансько-української конференції,  

24-25 травня 2018 р. – Баку: ПолтНТУ. – 2018. – С. 375 – 377. 

5. Onyshchenko V.О. Information technologies at protection system of 

economic safety of financial institutions / V.O. Onyshchenko, S.P. Sivitska, A.V. 

Chervjak // І Міжнародна науково-практична конференція «TECHNOLOGY, 

ENGINEERING AND SCIENCE – 2018», 24 – 25 жовтня 2018 року. – Лондон: 

ПолтНТУ. – С.85 – 87. 

6. Онищенко В.О. Аналіз банківського кредитування на ринку фінансових 

послуг / В.О. Онищенко, А.В. Черв’як // Розвиток фінансового ринку в Україні: 

проблеми та перспективи: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, 08 Листопада 2018 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – С. 8–11. 

7. Онищенко В.О. Актуальні проблеми інформатизації діяльності 

фінансових установ / В.О. Онищенко, А.В. Черв’як // Збірник наукових праць XІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи 

розвитку академічної та університетської науки», 20 – 21 грудня 2018 року. – 

Полтава: ПолтНТУ, 2018. – С.  3 – 8.  

8. Онищенко В.О. Аналіз режимів використання засобу лужного для миття 

обладнання підприємств молочної промисловості / В.О. Онищенко, О.М. 

Філонич, Д.О. Стороженко, Н.Б. Сененко, Н.В. Бунякіна // Збірник наукових 

праць XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й 

перспективи розвитку академічної та університетської науки»,  

20 – 21 грудня 2018 року – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – С. 99  – 102. 
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9. Онищенко В.О. Ефективні конструктивно-технологічні рішення 
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ПІДСУМКИ 

 

Звіт про виконання зобов’язань, викладених у контракті з Міністерством 

освіти і науки України, за 2018 рік, положень Статуту ПолтНТУ, умов 

Колективного договору та Перспективної програми розвитку Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка розглянуто на 

засіданнях Конференції трудового колективу ПолтНТУ двічі на рік: за 

підсумками навчального року – 30 серпня 2018 року та за результатами роботи 

університету за рік – 26 грудня 2018 року. 

На розширеному засіданні Конференції трудового колективу 

26.12.2018 року одноголосно ухвалено таке рішення: 

1. Відмітити позитивну динаміку розвитку Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка у 2018 році. 

2. Затвердити звіт ректора, професора Онищенка В.О. про діяльність на 

посаді ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія 

Кондратюка у 2018 році. 

3. Визнати діяльність ректора ПолтНТУ, професора Онищенка В.О. такою, 

що відповідає чинному законодавству, нормативно-розпорядчим документам 

Міністерства освіти і науки України, Статуту ПолтНТУ і Колективному договору. 

Відмітити виконання у повному обсязі ректором професором Онищенком В.О. 

зобов’язань, викладених у контракті з Міністерством освіти і науки України. 
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