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ОБОВ’ЯЗКИ РЕКТОРА 

Національного університету 

 «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»  

викладені у розділі 6 контракту з Міністерством освіти і науки України 

від 01 листопада 2017 № ІІІ-79 (додаткова угода № 1 від 18.11.2019) 

КЕРІВНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ЗАБЕЗПЕЧИТИ: 

1) підготовку фахівців з вищою освітою за відповідними програмами на 

відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами вищої освіти; 

2) підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників 

закладу вищої освіти; 

3) виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань 

закладу вищої освіти; 

4) дотримання закладом вищої освіти ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності; 

5) високоефективну наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність 

закладу вищої освіти, в тому числі впровадження результатів його наукових 

досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво; 

6) одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних 

результатів; 

7) захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та 

науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного 

бюджету; 

8) застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 

підготовки кадрів з вищою освітою; 

9) організацію освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти; 

10) дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами; 

11) стабільне фінансово-економічне становище закладу вищої освіти та 

ефективне використання майна, закріпленого за закладом вищої освіти 

(переданого йому), дотримання вимог законодавства під час надання в 

користування іншим особам зазначеного майна; 

12) подання засновникові щоквартальної звітності про використання 

майна, закріпленого за закладом вищої освіти (переданого йому), зокрема 

майна, наданого у користування іншим особам; 

13) дотримання умов колективного договору, статуту закладу вищої 

освіти; 

14) захист інформації відповідно до законодавства; 
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15) дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства, забезпечення 

виконання в установлені строки вимог органів, що забезпечують здійснення 

фінансового контролю в Україні, та їх територіальних підрозділів; 

16) виконання закладом вищої освіти вимог органів державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності, а також вимог засновника; 

17) вжиття заходів до вдосконалення управління закладом вищої освіти, 

зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни; 

18) виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма 

підрозділами закладу вищої освіти штатно-фінансової дисципліни, 

організацію та здійснення контролю за навчальною діяльністю; 

19) створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, 

дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю; 

20) своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними 

особами; 

21) цільове та ефективне використання коштів державного бюджету; 

22) своєчасне та у повному обсязі виконання закладом вищої освіти 

зобов’язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного фонду 

України, державними соціальними фондами; 

23) виконання кошторису доходів і видатків закладу вищої освіти, 

недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті 

послуги з енергопостачання та комунальні послуги; 

24) вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам 

корупційних правопорушень у закладі вищої освіти; 

25) подання на затвердження засновникові річного кошторису доходів і 

видатків закладу вищої освіти; 

26) подання засновникові щороку до 15 січня, а також на його вимогу, 

звіту про результати виконання умов контракту та дотримання закладом вищої 

освіти вимог законодавства, стандартів вищої освіти; 

27) щорічне звітування перед вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування закладу вищої освіти про результати своєї роботи, зокрема 

про виконання колективного договору; 

28) розвиток і модернізацію змісту, форм фізичного виховання студентів, 

студентського спорту та відповідної матеріально-технічної бази, підготовку та 

оприлюднення щорічного звіту про стан фізичного виховання і спорту у 

закладі вищої освіти. 
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1. Забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою за відповідними 

програмами на відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами 

вищої освіти 

У 2019 році підготовка фахівців у Національному університеті 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» здійснювалася згідно із 

стандартами вищої освіти: 

 за програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – у 18 

галузях знань, за 31 спеціальністю та 39 освітніми програмами (26 

спеціальностей акредитовано); 

 за програмами другого (магістерського) рівня – у 16 галузях знань, 

за 27 спеціальностями, за 44 освітньо-професійними програмами, 

40 з яких акредитовано; 

 за 9 спеціальностями третього освітньо-наукового рівня, підготовки 

за ступенем доктора філософії. 

 

Всього в університеті ведеться підготовка за 92 освітніми 

програмами ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор 

філософії». 

 

2. Забезпечення підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації 

працівників закладу вищої освіти 

Протягом 2019 року забезпечено проходження підвищення 

кваліфікації та стажування 142 науково-педагогічними працівниками 
Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка», у тому числі: 

 на базі установ Національної академії наук України в рамках 

договорів про співпрацю – 2 особи; 

 в Університеті менеджменту освіти Національної академії 

педагогічних наук України – 73 особи; 

 стажування в закордонних закладах вищої освіти – 24 особи; 

 стажування у закладах вищої освіти України – 2 особи; 

 підвищення кваліфікації на провідних підприємствах за напрямом 

освітньої і наукової діяльності відповідних кафедр університету – 

30 осіб. 

У листопаді 2019 року, розвиваючи багаторічне співробітництво 

Національного університету імені Юрія Кондратюка з провідним 

корпоративним університетом «Академія ДТЕК», 15 науково-педагогічних 

працівників, включаючи мене особисто, пройшли підвищення кваліфікації за 

тренінговими програмами «Ефективні комунікації», «Ефективний 

менеджмент». 
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3. Забезпечення виконання державного замовлення та інших договірних 

зобов’язань закладу вищої освіти 

У 2019 році до Національного університету «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка» на навчання за денною формою для здобуття 

освітнього ступеня «бакалавр» за державним замовленням на базі повної 

загальної середньої освіти зараховано 163 особи (з них 18 осіб на місця 

фіксованого державного замовлення). 

На навчання за денною формою для здобуття освітнього ступеня 

«бакалавр» за державним замовленням на базі освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст» зараховано 142 особи. 

На навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за державним 

замовленням зараховано 223 особи за денною формою. 

За галузевим замовленням Національного агентства України з питань 

державної служби зараховано 25 осіб за заочною формою навчання до 

магістратури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 

 

Доведений обсяг фіксованого державного замовлення за ступенем 

вищої освіти «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти, на 

базі отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» та за ступенем вищої освіти «магістр» за усіма 

спеціальностями виконано повністю. 

 

Щодо договірних зобов’язань на підготовку фахівців із вищою освітою за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього 

ступеня «бакалавр» за денною формою зараховано на перший курс 570 осіб, 

на другий і третій курси – 11 осіб; для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 

за заочною формою зараховано на перший курс 92 особи. Для здобуття 

освітнього ступеня «магістр» за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб 

за денною формою зараховано 389 осіб, за заочною формою зараховано 208 

осіб. 

 

4. Забезпечення дотримання закладом вищої освіти ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності 

Протягом 2019 року в Національному університеті «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка» забезпечено проведення: 

 9 акредитаційних експертиз освітньо-професійних програм другого 

(магістерського) рівня вищої освіти; 

 4 акредитаційні експертизи освітніх програм підготовки за ступенем 

вищої освіти «бакалавр»; 

 8 процедур ліцензування щодо розширення провадження освітньої 

діяльності з можливістю підготовки іноземців та осіб без громадянства. 
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Освітня діяльність у Національному університеті «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка» за всіма рівнями освіти усіх 

спеціальностей здійснюється з дотриманням ліцензійних умов. 

 

 

5. Забезпечення високоефективної наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності закладу вищої освіти, в тому числі впровадження 

результатів його наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-

технічне співробітництво 

Діяльність Національного університету імені Юрія Кондратюка 

спрямовано на високоякісну підготовку фахівців усіх освітніх рівнів, 

зміцнення науково-педагогічного потенціалу, широке використання новітніх 

технологій в освітньому процесі, проведення фундаментальних та прикладних 

науково-технічних досліджень, розвиток міжнародної діяльності, укріплення 

й розгалуження матеріально-технічної бази закладу вищої освіти. Науково-

дослідницька робота здійснюється в 4-х навчально-наукових інститутах 

та на 2-х факультетах: 29-ти кафедрах, у 12-ти науково-дослідницьких 

лабораторіях, сертифікованих відповідних чином.  

У 2019 році забезпечено участь Національного університету імені Юрія 

Кондратюка у грантових програмах і проектах: ERASMUS+ «The challenges of 

energy efficiency: cooperation of Ukraine with the EU»; Британської ради в 

Україні «English for universities» та «Ukraine Higher Education Leadership 

Development Programme»; Європейського Союзу «Програма розвитку освіти 

ЄС 2014 – 2020»; програми Deutche Gesellschaft fur Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; Посольства США в Україні. У 2019 році 

університет продовжував реалізацію найбільш потужного за останній час 

інфраструктурного проєкту із забезпечення енергоефективності закладів 

вищої освіти України «Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток» 

від Європейського інвестиційного банку, E5P, NEFCO, метою якого є 

інвестування заходів із забезпечення енергоефективності будівель закладів 

вищої освіти, підпорядкованих МОН України.  

Протягом 2019 року на базі Національного університету імені Юрія 

Кондратюка було забезпечено проведення 56 наукових заходів 

міжнародного, всеукраїнського, регіонального, місцевого та 

університетського рівнів. У 2019 році університет взяв участь у понад 20 

виставках. Університетом проведено 18 міжнародних конференцій різного 

масштабу та рівня. 
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Забезпечено проведення спільних наукових досліджень та наукових 

заходів із представниками промисловості, виробництва та бізнесу. 

Найбільш активно реалізується співпраця з ДТЕК Нафтогаз, ПрАТ 

«Автокраз», ПАТ «Укргазвидобування», ДП «Укрнаукагеоцентр», НВО 

«Бурова техніка», ПАТ «Полтаватрансбуд», Інженерно-будівельною 

компанією «ТЕРМАСТІЛ-УКРАЇНА», ТОВ «Геосинтез інжиніринг», ТОВ 

«АльмаГРУП» та іншими. 

У 2019 році забезпечено провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за 9-ма спеціальностями (за 

Переліком 2015 року) в аспірантурі та 2-ма спеціальностями в докторантурі. 

Забезпечено збільшення прийому на навчання на третій (освітньо-

науковий) рівень на 42%. 

В університеті сформована наукова інфраструктура, діє десять 

загальновизнаних наукових шкіл та мережа наукових лабораторій, активно 

працює рада молодих учених та студентське наукове товариство. Із метою 

здійснення регіональної технологічної політики на основі організації та 

проведення комплексних наукових досліджень, спрямованих на розв’язання 

актуальних проблем соціально-економічного розвитку, на базі Національного 

університету імені Юрія Кондратюка плідно працює Полтавська філія 

Північно-Східного наукового центру Національної академії наук України та 

Міністерства освіти і науки України.  

У Національному університеті імені Юрія Кондратюка спільно з 

компанією Siemens Ukraine в 2019 році відбулося відкриття навчально-

наукового центру Siemens – сучасного навчально-наукового центру 

нафтових і газових промислів. 

У 2019 році забезпечено діяльність Стартап школи Національного 

університету імені Юрія Кондратюка із залученням досвідчених тренерів 

Ізраїлю, США, України. Перший випуск слухачів Стартап школи 

університету відбувся у червні 2019 року, було презентовано 12 проєктів 
економічного, технічного, екологічного та гуманітарного напрямів 46-ма 

випускниками Стартап школи, серед них: студенти, молоді вчені та науковці 

університету. 

За результатами презентацій найкращий проєкт, а ним став проєкт 

команди молодих учених університету «Серія легких балок з гофрованою 

стінкою», одразу пройшов у фінал Міжнародного фестивалю інноваційних 

проєктів «Sikorsky Challenge – 2019» та отримав фінансову винагороду в 

розмірі 2 тис грн на розвиток свого стартапу від партнеру університету ТОВ 

«НТП «Бурова техніка». 

У результаті роботи стартап школи спільно з ізраїльськими партнерами 

Національний університет імені Юрія Кондратюка реалізує стартап 

WORDS2LEARN. 

Забезпечуючи зростання наукометричних показників Національного 

університету імені Юрія Кондратюка, станом на 1 січня 2020 року науковцями 

університету опубліковано: 362 публікації у виданнях, що індексуються у 
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наукометричній базі Scopus (h-index 14), та 318 публікацій у виданнях, що 

індексуються у наукометричній базі Web of Science (h-index 12). За загальною 

кількістю публікацій у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of 

Science Національний університет імені Юрія Кондратюка посідає перше 

місце серед ЗВО Полтавської області та 55 позицію серед ЗВО України. 

У 2019 році було продовжено роботу з включення фахових видань 

університету до міжнародних наукометричних баз: три видання індексуються 

міжнародними наукометричними базами даних DOAJ, Index Copernicus, 

Ulrich’s Periodicals Directory. Кожному опублікованому матеріалу 

присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (digital object 

identifier). Відповідно до наказу МОН від 07 травня 2019 р. № № 612 журнал 

«Економіка і регіон» включено до Переліку наукових фахових видань 

України, категорія «Б», що формується відповідно до «Порядку формування 

переліку наукових фахових видань України». 

 

У 2019 році відповідно до Указу Президента України № 903/2019 за 

роботу «Конструктивне забезпечення надійності складних будівельних 

систем: безпековий аспект» присвоєно Премію Президента України для 

молодих вчених 2019 року Чурсі Ю. В., Авраменку Ю. О., Зимі О. Є., 

Маслій О. А.  

 

Одна молода вчена була стипендіатом іменної стипендії Кабінету 

Міністрів України для молодих вчених. Один молодий вчений здобув іменну 

стипендію міської ради для молодих учених міста Полтави. 

Магістрант університету за наукову роботу на тему «Відмивання коштів, 

отриманих злочинним шляхом, як деструктивний фактор економічної 

безпеки» отримав Премію Національної академії наук України для молодих 

вчених і студентів за кращі наукові роботи. 

Розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації 

двом молодим вченим університету було призначено стипендію імені Героя 

Небесної Сотні – Героя України Ігоря Сердюка у номінації «Молоді вчені 

закладів вищої освіти та наукових установ». 

Загалом протягом року 41 науково-педагогічний працівник був 

нагороджений відзнаками Міністерства освіти і науки України. 

З метою підтримки талановитої та обдарованої молоді університет 

співпрацює з Полтавським територіальним відділенням Малої академії наук 

України, яке я очолюю на громадських засадах. За кількістю переможців ІІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України – учні-вихованці Полтавського територіального 

відділення МАН упевнено входять до десятки кращих серед усіх областей 

України. 
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6. Забезпечення одержання конкурентоспроможних наукових і науково-

прикладних результатів 

У Національному університеті імені Юрія Кондратюка забезпечено 

виконання наукових досліджень будівельного, машинобудівного, 

нафтогазового, економічного, гуманітарного, ІТ-напрямів. 

Тематика науково-дослідницьких робіт, які виконуються в університеті та 

мають інноваційне спрямування, відповідає профілю підготовки бакалаврів, 

магістрів, докторів філософії, докторів наук, а також пріоритетним напрямам 

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

09.09.2010 р.); переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 

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

Кабінету Міністрів України № 942 від 07.09.2011). 

 
 

У 2019 році Міністерство освіти і науки України профінансувало три 

наукові роботи, що носять прикладний характер та мають наступні науково-

прикладні результати. 

1) «Методологічні засади забезпечення соціально-економічної 

безпеки регіону», № д.р. 0118U001096, річний обсяг фінансування – 

300 000 грн. 

Проект виконано з позицій системного та концептуального підходів. 

Концепція оцінювання соціально-економічної безпеки регіону послугувала 

гносеологічною підставою розроблення Методичних рекомендацій до 

оцінювання соціально-економічної безпеки регіону. Методичні рекомендації 

апробовано з використанням даних кількох областей України, що дозволило: 

отримати оцінки соціально-економічної безпеки кількох регіонів України, за 

результатами аналізу яких виявлено проблемні аспекти щодо її стану та їхню 

глибину; проаналізувати якість розроблених Методичних рекомендацій до 

оцінювання соціально-економічної безпеки регіону, можливість з їхнім 

використанням отримати достовірні оцінки соціально-економічної безпеки 

регіону та можливість застосовувати такі оцінки у безпекозабезпечувальної 

діяльності регіону. Результати апробації засвідчили доцільність використання 

розроблених Методичних рекомендацій до оцінювання соціально-економічної 

безпеки регіону як дієвого інструменту безпекозабезпечувальній діяльності 

регіону. 
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2) «Комплексні конструктивні рішення забезпечення 

енергоефективності громадських будівель в умовах євроінтеграції», 

№ д.р. 0118U001097, річний обсяг фінансування – 375 000 грн. 

Основним підходом щодо визначення напрямів та методів забезпечення 

енергоефективної експлуатації громадських будівель, її гармонізації з 

європейськими вимогами є підвищення точності проєктування 

теплоізоляційної оболонки; уточнення методів дослідження ефективності 

термомодернізації із застосуванням потужного математичного апарату для 

рішення нелінійних рівнянь теплопровідності; розроблення методик та 

алгоритмів обстеження будівель з метою чіткого визначення масштабів та 

джерел втрат теплової енергії з урахуванням природно-кліматичних 

особливостей територій; розроблення рекомендацій щодо оптимізації 

температурновологісного режиму огороджувальних конструкцій для 

мінімізації теплових відмов. Особливістю проведення досліджень за проектом 

є комплексність розроблюваних підходів щодо термомодернізації існуючих 

будівель з урахуванням їх віку, конструктивних особливостей та фактичного 

технічного стану, що в цілому дасть змогу розв’язати проблему надійної та 

безаварійної експлуатації основних фондів, поєднавши заходи з утеплення та 

відновлення огороджувальних конструкцій при одночасній мінімізації 

капітальних видатків на проведення цих робіт і подальшій експлуатації 

будівель. На основі теоретичного узагальнення наукових концепцій, розробок, 

пропозицій вітчизняних і закордонних науковців із застосуванням 

математичного моделювання вивчення теплофізичних явищ та процесів 

створені методи забезпечення енергоефективності експлуатації громадських 

будівель.  

3) «Нові універсальні ресурсоекономні конструктивні рішення 

покриттів великопролітних будівель і споруд та енергоощадна технологія 

їх зведення», № д.р. 0117U003907, обсяг фінансування – 225 000 грн. 

Усебічно досліджено сучасний стан будівельних конструкцій покриття, 

зокрема вивчено світовий досвід проектування, конструювання та будівництва 

різноманітних оболонок, структурних конструкцій, вантових систем, 

виготовлених із різних матеріалів, у тому числі з композитних. Виконано 

ґрунтовний аналіз результатів теоретичних досліджень та експериментальних 

випробувань щодо визначення ефективності конструктивних рішень покриття, 

проведених вітчизняними і зарубіжними вченими. Проаналізовано новітні 

підходи щодо розрахунку зазначених конструкцій. На підставі отриманих 

відомостей про особливості будови й технологічних рішень, переваги та 

недоліки існуючих будівельних конструкцій визначено перспективні напрями 

їх розвитку.  

Сприяння пошуку інвестицій у розвиток інфраструктури наукових 

досліджень здійснювалося через участь фахівців університету у 

міжнародному проєкті Німецького товариство міжнародного співробітництва 

GIZ «Інтегрований розвиток міст в Україні». Згідно з технічним завданням 

проєкту було проведено значну науково-дослідну і практичну роботу щодо 
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підготовки інформаційно-аналітичної бази для розроблення «Концепції 

інтегрованого розвитку м. Полтава до 2030 року».  

Спільно з Полтавською обласною державною адміністрацією 

реалізується Комплексна програма розвитку малого та середнього 

підприємництва у Полтавській області на 2017 –2020 рр. та Комплексна 

програма розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській 

області на 2018 – 2019 рр. 

 
 

У цілому протягом звітного періоду на замовлення промислових 

підприємств Національним університетом імені Юрія Кондратюка було 

виконано 380 науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та 

інших наукових робіт на загальну суму 3 660 400 грн. 

 

7. Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності на результати 

наукової та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів 

державного бюджету 

У 2019 році від університету подано 147 заявок на винаходи, корисні 

моделі та свідоцтво про реєстрацію авторського права, із них 7 заявок на 

винаходи, 19 заявок на корисні моделі, 121 заявка на свідоцтво про реєстрацію 

авторського права. За участю студентів подано 5 заявок на патенти. Отримано 

університетом 115 патентів на винаходи і корисні моделі та свідоцтва про 

реєстрацію авторського права, із них 2 патенти на винахід, 23 патенти на 

корисну модель, 90 свідоцтв про реєстрацію авторського права. За участю 

студентів отримано 4 патенти. 

 

Чисельність отриманих патентів, власником яких є Національний університет 

 імені Юрія Кондратюка 
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8. Забезпечення застосування нових наукових, науково-технічних знань 

під час підготовки кадрів з вищою освітою 

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 у Національному 

університеті імені Юрія Кондратюка забезпечується в аспірантурі й 

докторантурі університету як основних форм поповнення кадрів вищої 

кваліфікації.  

У 2019 році в університеті освітня діяльність у сфері вищої освіти на 

третьому (освітньо-науковому рівні) провадилась за 9-ма спеціальностями в 

аспірантурі. 

 
Спеціальності підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

 

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 
183 Технології 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 

 

Підвищенню ефективності підготовки наукових та науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації в університеті сприяє функціонування 3-х 

спеціалізованих учених рад з 6-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»; 

 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)». 

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». 
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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 27 аспірантів на денну форму 

навчання (порівняно з попередніми роками: у 2018 році – 11; у 2017 році – 5; 

у 2016 році – 5; у 2015 році – 4).  

Крім того, на навчання за договорами вступили ще 12 осіб, з них 1 – 

іноземний громадянин (у 2018 році – 6 осіб; у 2017 році – 5 осіб). 

 

У 2019 році зараховано всього 39 аспірантів (27 – за кошти 

державного бюджету та 12 – за кошти фізичних осіб). 

 

Із числа випускників університету 2019 року до аспірантури вступили 18 

осіб. 

Також університет проводить підготовку в аспірантурі іноземних 

громадян, у звітному році навчалось троє іноземних громадян. 

 
Прийом аспірантів університету 

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. 

Чисельність аспірантів різних років навчання у 2019 році становила 82 

особи (73 – очно, з них 14 – за контрактом; 9 – заочно, з них 8 – за контрактом). 
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Чисельність аспірантів університету 

 

9. Забезпечення організації освітнього процесу відповідно до стандартів 

вищої освіти 

Освітній процес у Національному університеті імені Юрія Кондратюка 

проводиться згідно з Положенням про організацію освітнього процесу, 

затвердженого Вченою радою університету відповідно Закону України «Про 

вищу освіту». Підготовка фахівців із вищою освітою проводиться за 

92 освітніми програмами ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», 

«доктор філософії», розробленими на основі стандартів вищої освіти у 

встановленому порядку. 
 

10. Забезпечення дотримання прав та законних інтересів осіб з 

особливими потребами 

Доступність будівель, споруд та територій Національного університету 

імені Юрія Кондратюка для маломобільних груп населення забезпечується 

відповідно до ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки і споруди. Основні 

положення»; ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», ДБН 

В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». 

 

У Національному університеті імені Юрія Кондратюка діє 

програма «Забезпечення інклюзивності будівель, споруд та територій», 

яка включає три етапи і розрахована до 2030 року. 

 

Станом на грудень 2019 року забезпечено виконання  комплексу заходів 

і робіт за такими напрямами. 

Облаштування і благоустрій території університету з урахуванням 

маломобільних груп населення: 

 обладнано паркувальне місце для транспорту людей з інвалідністю 

(маркування, знак, пандус) ; 

 установлено кнопку виклику охорони на воротах і її маркування; 

 промарковано міжнародним знаком шляхи руху по території; 

 прокладено нові пішохідні шляхи по території внутрішнього 

дворику до всіх навчальних корпусів з урахуванням потреб 

маломобільних груп населення (ширина, ухили, тип покриття); 
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 виконано ремонт асфальтобетонного покриття та улаштування 

пандусних з’їздів (13 шт.); 

 укладено тактильну плитку на входах до навчальних корпусів. 

 

Забезпечення доступності: 

 забезпечено доступність перших поверхів навчально-

адміністративного та спортивного корпусів шляхом улаштування 

зовнішніх вхідних пандусів (4 шт.) та організації безперешкодного 

руху по коридорах і приміщеннях (ширина, висота, ухили, тип 

покриття); 

 забезпечено доступність перших поверхів гуртожитків № 2, № 3 

шляхом улаштування зовнішніх вхідних пандусів (2 шт.) та 

внутрішніх (1 шт.); 

 обладнано навчальні приміщення за принципом універсального 

дизайну (перші поверхи адміністративного та спортивного 

корпусів); 

 приведено до нормативного значення висоти порогів приміщень 

перших поверхів навчальних корпусів та гуртожитків № 2, № 3. 

 

Забезпечення санітарно-гігієнічних вимог: 

 обладнана окрема універсальна кабіна туалету для маломобільних 

груп населення на першому поверсі спортивного корпусу та 

біотуалет для маломобільних груп населення в центральному 

корпусі. 

 

Виконання заходів інформативності:  

 на центральному вході адміністративного корпусу встановлено і 

промарковано міжнародним знаком кнопку виклику чергового; 

 промарковано міжнародним знаком окремі приміщення та 

елементи (сходові клітини, сходи, поручні); 

 виконано маркування контрастними смугами сходів і пандусів усіх 

корпусів університету; 

 виконано облаштування тактильними табличками приміщень 

спортивного корпусу. 

 

Також є безбар'єрний доступ до буфету-їдальні та адміністративних 

приміщень. 

В університеті створена електронна бібліотека та зона покриття WI-FI в 

усіх навчальних приміщеннях і лабораторіях, що дає повний доступ до фондів 

бібліотеки. 

На офіційному веб-сайті Національного університету «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка» (https://nupp.edu.ua/page/socialna-

robota.html) розміщено «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з 
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обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших 

маломобільних груп населення» та документальне підтвердження 

фахівця з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має 

відповідний кваліфікаційний сертифікат, про доступність для осіб з 

інвалідністю будівель та приміщень університету, а також прибудинкових 

територій. 

 

11. Забезпечення стабільного фінансово-економічного становища закладу 

вищої освіти та ефективного використання майна, закріпленого за 

закладом вищої освіти (переданого йому), дотримання вимог 

законодавства під час надання в користування іншим особам зазначеного 

майна 

У 2019 році забезпечено стабільне фінансово-економічне становище 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» за рахунок ефективного управління фінансовими ресурсами 

закладу. Забезпечується ефективне та цільове використання майна, 

закріпленого за Національним університетом «Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка» відповідно до потреб освітнього процесу. 

 

Забезпечено надходжень по загальному фонду 89,3 млн грн, по 

спеціальному фонду – 70,7 млн грн. 

 

Відповідно до рішень Вченої ради університету частина майна 

передається в оренду з метою надання послуг, пов’язаних із забезпеченням 

освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу, 

відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» від 10 квітня 1992 року № 2269-XII. 

 

12. Забезпечення подання засновникові щоквартальної звітності про 

використання майна, закріпленого за закладом вищої освіти (переданого 

йому), зокрема майна, наданого у користування іншим особам 

Забезпечується своєчасне щоквартальне подання звітів за формами 

«Майно-1» (перелік об’єктів державного нерухомого майна, які надано в 

оренду), «Майно-2» (перелік об’єктів державного нерухомого майна, що 

пропонуються для надання в оренду), «Майно-3» (інформація про ефективне 

використання гуртожитків), «Майно-4» (інформація про хід проведення 

реєстрації державного майна) до Міністерства освіти і науки України. 

 

13. Забезпечення дотримання умов колективного договору, статуту 

закладу вищої освіти 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 02.08.2019 

№ 1054 «Щодо перейменування Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка», від 23.10.2019 № 1329 «Про 
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затвердження Статуту Національного університету «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка» проведено реєстрацію нового Статуту. 

Діяльність Національного університету «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка» здійснюється відповідно до положень Статуту та 

Колективного договору. 

 

У трудових і виробничих відносинах адміністрація повністю 

дотримується вимог розділів 4, 5, 6 Колективного договору. 

Соціальне партнерство і взаємна відповідальність адміністрації та 

профспілкової організації дають можливість у повному обсязі виконувати всі 

пункти Колективного договору. 

 

14. Забезпечення захисту інформації відповідно до  

законодавства 

Організація та забезпечення режиму секретності в університеті 

здійснюється відповідно до Закону України «Про державну таємницю» та 

Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 «Про 

порядок організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, 

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях». 

 

Забезпечено отримання Національним університетом «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка» спеціального дозволу Служби 

безпеки України від 12 грудня 2019 року № ПЛ3-2019-42 про 

провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею. 

 

Дозвіл наданий Управлінням Служби безпеки України у Полтавській 

області на підставі акта спеціальної експертизи наявності умов, необхідних 

для провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, від 

12.12.2019. Термін дії дозволу до 15 листопада 2024 року. 

Також протягом 2019 року було забезпечено захист відомостей, що 

складають службову й комерційну таємниці, відповідно до 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. 

З метою чіткого дотримання нормативних вимог усіма працівниками 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» розроблено та уведено в дію Інструкцію про порядок охорони 

інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва. 
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15. Дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства, 

забезпечення виконання в установлені строки вимог органів, що 

забезпечують здійснення фінансового контролю в Україні, та їх 

територіальних підрозділів 

У 2019 році забезпечено складання в установленому порядку річного 

кошторису доходів і видатків Національного університету імені Юрія 

Кондратюка та подання його на затвердження до Міністерства освіти і науки 

України. Проведення видатків на утримання університету забезпечено 

відповідно до затверджених кошторисів за цільовим призначенням. 

У 2019 році органами, що здійснюють фінансовий контроль в Україні, та 

їх територіальним підрозділами не здійснювалися перевірки Національного 

університету імені Юрія Кондратюка. 

 

16. Виконання закладом вищої освіти вимог органів державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності, а також вимог засновника 

У липні 2019 року Управлінням Держпраці у Полтавській області 

проведено щорічну перевірку дотримання у Національному університеті 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки при 

проведенні освітнього процесу і господарської діяльності. Згідно з актом 

проведеної перевірки порушення чинного законодавства і зауваження у 

Національному університеті імені Юрія Кондратюка відсутні. 

 

17. Вжиття заходів до вдосконалення управління закладом вищої освіти, 

зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни 

 

Особисто мною забезпечено заходи щодо вдосконалення 

управління Національним університетом «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка» шляхом здійснення ребрендингу університету, 

створення навчально-наукових інститутів, факультетів, оптимізації 

кафедр та структурних підрозділів, дотримання оптимального 

співвідношення науково-педагогічних працівників до допоміжного 

персоналу. 

Забезпечено систематичний аналіз фінансового стану університету, 

забезпечено залучення інвестиційних ресурсів для удосконалення 

матеріально-технічної бази, безкоштовне отримання обладнання, 

спортивного інвентарю, будівництво та відкриття навчальних корпусів 

і лабораторій, забезпечено оптимізацію видатків університету шляхом 

переведення навчальних корпусів на альтернативні види опалення. 

 

В університеті забезпечено внутрішній контроль, створено й працюють 

комісії з інвентаризації, прийому-передачі та списання матеріальних 

цінностей, перевірки обігу готівки в касі. 
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З метою зміцнення трудової дисципліни положеннями про 

навчально-наукові інститути та факультети, а також контрактами 

директорів та деканів передбачено повноваження: 

 здійснювати в установленому порядку пропозиції з прийому на 
роботу, звільнення і переміщення співробітників інституту 
(факультету); 

 подавати пропозиції щодо заохочення співробітників і студентів 
інституту (факультету) за успіхи в освітній, науковій, методичній і 
виховній роботі; 

 подавати пропозиції щодо притягнення до відповідальності 
співробітників інституту (факультету) за порушення трудової 
дисципліни; 

 видавати розпорядження по інституту (факультету), обов’язкові для 
виконання всіма співробітниками та студентами інституту 
(факульету); 

 затверджувати індивідуальні плани роботи завідувачів кафедр 
інституту (факультету); 

 контролювати виконання науково-педагогічними працівниками 
інституту (факультету) усіх зобов’язань, викладених у контрактах. 

 

18. Виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма 

підрозділами закладу вищої освіти штатно-фінансової дисципліни, 

організація та здійснення контролю за навчальною діяльністю 

Відповідно до положень Статуту Національного університету імені Юрія 

Кондратюка на керівників навчально-наукових інститутів і факультетів 

покладено обов’язки розроблення та виконання перспективного плану 

розвитку структурного підрозділу і розроблення бюджету структурного 

підрозділу на календарний рік, персональну відповідальність за підбір і 

комплектування штату постійного складу усіх категорій працівників 

структурного підрозділу і підготовку кадрів. 

Відповідно до законодавства в Національному університеті імені Юрія 

Кондратюка запроваджено можливість безпосередньо завідувачу кафедри 

приймати управлінські рішення по відношенню до науково-педагогічних 

працівників і співробітників кафедри згідно з посадовими обов’язками, які 

визначені в контракті працівника. 
 

19. Створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, 

дотримання прав працівників згідно із законодавством про працю 

У Національному університеті імені Юрія Кондратюка забезпечено 

діяльність системи управління охороною праці. 

Станом на 01.07.2019 повністю змонтовано і введено в 

експлуатацію обладнання системи оповіщення в усіх п’яти 

гуртожитках студентського кампусу, центральному і спортивному 

корпусах університету, а також на прилеглій до навчальних корпусів 

території. 



 
© Онищенко В.О., 2020 21 

 

Головним завданням університету з пожежної безпеки визначено 

захист життя, здоров'я, безпеку науково-педагогічних працівників, 

співробітників і осіб, що навчаються, запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій різного походження. Проведено повторне 

заправлення 55 вогнегасників. Закуплено 373 вогнегасники. Облаштовано 53 

футляри для ключів оперативного безперешкодного відкривання запасних 

виходів. 

Відремонтовані вхідні групи та замінені двері на запасних виходах 

навчальних корпусів. 

Проведено перевірку та випробування 5-ти пожежних гідрантів на 

території університету та 60-ти пожежних кранів у гуртожитках студмістечка. 

Проведено 2 комплексних об’єктових тренування з цивільного 

захисту спільно з підрозділами Державної служби з надзвичайних 

ситуацій, на яких було розглянуто та відпрацьовано дії адміністрації, 

керівників і працівників підрозділів та студентів університету при проведенні 

евакуації і ліквідації пожежі. 

Протягом 2019 року надзвичайних ситуацій в університеті не 

виникало. 

 

20. Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними 

особами 

У Національному університеті імені Юрія Кондратюка забезпечено 

діяльність відділу договорів та орендних відносин, який забезпечує укладання 

договорів з юридичними особами для надання послуг і отримання товарів, а 

також своєчасне їх відображення в системі «Prozorro». Діє відділ 

бухгалтерського обліку і звітності та економіки, фінансування, працівники 

якого забезпечують своєчасну оплату всіх фінансових зобов’язань через 

органи Державної казначейської служби. 

 

21. Цільове та ефективне використання коштів державного  

бюджету 

У Національному університеті імені Юрія Кондратюка забезпечено в 

повному обсязі цільове та ефективне використання коштів державного 

бюджету шляхом затвердження кошторисів, помісячних планів асигнувань та 

відповідних довідок. Усі фінансові зобов’язання, які виникають в університеті, 

реєструються відповідно до Інструкції щодо застосування економічної 

класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів 

України від 12.03.2012 № 333. Бюджетні асигнування, отримані по загальному 

фонду державного бюджету, використані за цільовим призначенням в повному 

обсязі станом на 28 грудня 2019 року.  

Власні надходження, які отримані від надання платних послуг, 

використані за цільовим призначенням відповідно до кошторису, 

затвердженого в установленому порядку. 
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22. Своєчасне та у повному обсязі виконання закладом вищої освіти 

зобов’язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного фонду 

України, державними соціальними фондами 

Відповідно до Податкового кодексу України Національний університет 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» здійснює нарахування та 

своєчасне перерахування податку на додану вартість до 20 числа кожного 

місяця, податку на доходи фізичних осіб та військового збору – в період 

виплати заробітної плати, єдиного соціального внеску – до 20 числа місяця, 

наступного за звітним, плати за землю – щомісячно, екологічного податку – 

щоквартально. Всі податки та збори нараховуються в повному обсязі та 

перераховуються на відповідні державні рахунки, рахунки органів Пенсійного 

фонду та державних соціальних фондів у встановлені терміни. У 2019 році 

Національним університетом імені Юрія Кондратюка сплачено податків 

на суму 41 млн грн, у тому числі єдиного соціального внеску – 7,8 млн грн. 

 

23. Виконання кошторису доходів і видатків закладу вищої освіти, 

недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті 

послуги з енергопостачання та комунальні послуги 

Кошторис доходів і видатків університету по загальному фонду 

Державного бюджету виконаний в повному обсязі за показниками, 

доведеними Міністерством освіти і науки України. Кошторис доходів і 

видатків університету по спеціальному фонду перевиконаний на 17,1% за 

рахунок збільшення обсягу платних послуг, які надаються університетом, і, 

таким чином, отримання додаткових надходжень.  

В університеті заробітна плата нараховується і виплачується  в 

повному обсязі та своєчасно відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної 

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та штатного 

розпису університету, який затверджено Міністерством освіти і науки 

України. Заборгованість станом на 01.01.2020 з виплати заробітної плати 

відсутня. 

Видатки університету на оплату комунальних послуг здійснюються 

відповідно до бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі 

університету, та потреби в обсягах споживання. У навчальних корпусах та 

гуртожитках університету створені комфортні умови навчання студентів та 

роботи співробітників протягом усього опалювального періоду навчального 

року (температура приміщень навчальних корпусів – 19-21оС, гуртожитків – 

20-23оС). Видатки на комунальні послуги у 2019 році склали 5,1 млн грн по 

загальному фонду державного бюджету і 6,8 млн грн по спеціальному фонду 

державного бюджету. Заборгованість станом на 01.01.2020 з оплати 

комунальних послуг та послуг з енергопостачання відсутня. 
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24. Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам 

корупційних правопорушень у закладі вищої освіти 

У Національному університеті імені Юрія Кондратюка забезпечені 

усі необхідні заходи по дотриманню Закону України «Про запобігання 

корупції» та запобіганню корупційних правопорушень і зловживань. 

Відповідно до наказів по університету 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 Національного університету імені Юрія 

Кондратюка, голову профспілкового комітету. 

Кандидатура уповноваженої особи погоджена з Міністерством освіти і 

науки України у встановленому порядку (лист МОН України від 27.03.2018 

№1/11-3317). 

Також на виконання пункту 5 статті 62 Закону України «Про запобігання 

корупції» у Національному університеті імені Юрія Кондратюка уведено до 

штатного розпису посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності. На 

цю посаду прийнято фахівця відповідної кваліфікації з вищою юридичною 

освітою. 

В університеті забезпечено виконання заходів щодо дотримання 

Закону України «Про запобігання корупції» та Антикорупційної 

програми Національного університету імені Юрія Кондратюка (ухваленої 

на розширеному засіданні Конференції трудового колективу університету 

29.08.2017 року, протокол № 2) шляхом виявлення й усунення внутрішніх 

і зовнішніх корупційних ризиків, а саме: 

 проводиться ідентифікація в організаційно-управлінських, 

фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах 

діяльності Національного університету імені Юрія Кондратюка; 

 з метою формування належного рівня антикорупційної культури 

для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені 

Національного університету імені Юрія Кондратюка, проводиться 

обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону України 

«Про запобігання корупції», Антикорупційної програми 

Національного університету імені Юрія Кондратюка та 

пов’язаними з нею документів; 

 положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної 

програми включаються до правил внутрішнього трудового 

розпорядку університету, положень про структурні підрозділи, а 

також всіх трудових договорів; 

 проводяться заходи по виявленню, запобіганню реального та 

врегулюванню потенційного конфлікту інтересів, згідно з вимогами 

Закону України «Про запобіганню корупції». 
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Відповідно до частини 4 статті 28 Закону України «Про запобігання 

корупції» Наглядовою радою Національного університету імені Юрія 

Кондратюка вживаються заходи щодо запобігання, врегулювання та 

унеможливлення конфлікту інтересів шляхом надання повноважень 

заступнику голови Наглядової ради університету забезпечувати 

зовнішній контроль з метою запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів. 

У результаті проведених у 2019 році членами Наглядової ради 

щоквартальних перевірок порушень Закону України «Про запобігання 

корупції», у тому числі і конфлікту інтересів, не виявлено. 

За звітний період випадки скоєння працівниками університету 

корупційних правопорушень відсутні. 

 

Ураховуючи вищезазначене, Національним університетом 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Наглядовою радою 

університету та мною особисто вжито всіх необхідних заходів щодо 

недопущення порушень Закону України «Про запобігання корупції», у 

тому числі і конфлікту інтересів. 

 

25. Подання на затвердження засновникові річного кошторису доходів і 

видатків закладу вищої освіти 

Забезпечено своєчасне подання та затвердження до Міністерства освіти і 

науки України річного кошторису доходів і видатків Національного 

університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про 

затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог 

до виконання кошторисів бюджетних установ». 

 

26. Подання засновникові щороку до 15 січня, а також на його вимогу 

звіту про результати виконання умов контракту та дотримання закладом 

вищої освіти вимог законодавства, стандартів вищої освіти 

Мною забезпечено звітування про виконання зобов’язань, викладених у 

розділі 6 контракту з Міністерством освіти і науки України, дотримання 

положень Статуту університету за 2019 рік та виконання Програми розвитку 

Національного університету імені Юрія Кондратюка.  

Звіт подано до Міністерства освіти і науки України до 15 січня 2020 року. 

 

27. Забезпечення щорічного звітування перед вищим колегіальним 

органом громадського самоврядування закладу вищої освіти про 

результати своєї роботи, зокрема про виконання колективного договору 

Мною забезпечено звітування на зборах Конференції трудового 

колективу університету – вищого колегіального органу громадського 

самоврядування, двічі на рік: за підсумками 2018-2019 навчального року –  
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30 серпня 2019 року та за результатами роботи університету за 2019 рік –  

10 січня 2020 року. 

Також запроваджено практику звітування проректорів за відповідними 

напрямами діяльності на зборах Конференції трудового колективу 

університету. Звітування директорів навчально-наукових інститутів і деканів 

факультетів здійснюється на зборах трудових колективів структурних 

підрозділів. 

 

28. Забезпечення розвитку і модернізації змісту, форм фізичного 

виховання студентів, студентського спорту та відповідної матеріально-

технічної бази, підготовка та оприлюднення щорічного звіту про стан 

фізичного виховання і спорту у закладі вищої освіти 

Протягом 2019 року в Національному університеті імені Юрія 

Кондратюка започатковано діяльність Спортивної студентської спілки 

України в Полтавській області та Полтавського обласного Відділення 

Української федерації учнівського спорту, керівництво якими я здійснюю 

на громадських засадах. 

У 2019 році забезпечено участь студентів та науково-педагогічних 

працівників університету: 

 у чотирьох Чемпіонатах світу (здобуто 3 золоті та 4 бронзові 

медалі); 

 у трьох Чемпіонатах Європи (здобуто 5 золотих, 3 срібних та  

3 бронзові медалі); 

 у двох Кубках світу (здобуто 1 золоту, 1 срібну та 1 бронзову 

медалі); 

 у семи Міжнародних турнірах (здобуто 2 золоті, 5 срібних і  

1 бронзову медалі). 

Спортсмени університету узяли участь у двох видах ХХХ Літньої 

Всесвітньої Універсіади (плавання та волейбол (чоловіки)); змаганнях 

Всеєвропейських ігор ветеранів. 

Загалом у 18 змаганнях міжнародного рівня студенти та викладачі 

університету вибороли у 2019 році – 14 золотих, 9 срібних та 10 бронзових 

медалей. 

Студенти університету в 2019 році взяли участь у 28 чемпіонатах, кубках 

України та всеукраїнських змаганнях, у двох видах ХІV Літньої Універсіади 

України та вибороли – 29 золотих, 31 срібну та 18 бронзових медалей. 

Спортсменами Національного університету імені Юрія Кондратюка 

встановлено 11 рекордів України. 

Завдяки сучасній спортивній базі в Національному університеті 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» були проведені: урочисте 

відкриття ХV Літньої Універсіади України, змагання ІІІ туру Клубного 

Чемпіонату України серед команд вищої ліги з настільного тенісу, змагання 

Чемпіонату, Кубку та Гімназіади України з більярду, змагання Чемпіонату 
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України з боксу серед студентів,  змагання Чемпіонату Полтавської області з 

пауерліфтингу, змагання ХV Універсіади Полтавщини з шахів, відкритий 

Чемпіонат Полтавської області з черліденгу та кікбоксингу, тайського боксу, 

всеукраїнський легкоатлетичний забіг «Студентська миля», а також різні 

змагання університетського рівня з баскетболу, волейболу, настільного тенісу, 

а також університетські спортивно-масові й оздоровчі заходи.  

Під егідою Спортивної студентської спілки України в Полтавській області 

у березні 2019 року було проведено IIІ тур Клубного чемпіонату України з 

настільного тенісу сезону 2018-2019 рр. «Вища ліга» серед чоловіків (збірна 

команда університету здобула перше місце серед 10 команд). 

У квітні 2019 року під егідою Спортивної студентської спілки України в 

Полтавській області проведено Чемпіонат України з боксу серед студентів. 

У травні 2019 року під егідою Спортивної студентської спілки України в 

Полтавській області проведено Чемпіонат Полтавської області з 

пауерліфтингу. 

Під егідою Спортивної студентської спілки України в Полтавській області 

у жовтні–листопаді 2019 року було проведено спартакіаду збірних команд 

студентів перших курсів, спартакіаду студентів мешканців гуртожитків із 

видів спорту: настільний теніс, баскетбол, волейбол, шахи, легка атлетика, 

мініфутбол. У листопаді було проведено спортивно-масові та оздоровчі заходи 

присвячені Міжнародному дню студента. Також під егідою Спортивної 

студентської спілки України в Полтавській області проведено змагання  

ХV Універсіади Полтавщини, а саме: шахи (18–21.11.19); та вільна боротьба 

(19–20.11.19), баскетбол (жінки) (26–30.11.19), волейбол (жінки)  

(02–06.12.19), греко-римська боротьба (10–11.12.19). 

У 2019 році в університеті забезпечено подальший розвиток матеріально-

технічної бази для занять спортом і фізичною культурою. У березні 2019 року 

відкрито спортивний корпус Національного університету імені Юрія 

Кондратюка (вартість робіт – 10,5 млн грн), в якому змонтовані сучасні 

комп’ютерні лабораторії ерготерапії (6 нових сучасних робочих станцій) та 

одна з небагатьох в Україні лабораторія кіберспорту, оснащена 10 потужними 

ігровими комп’ютерними станціями; клуб спортивного більярду 

Національного університету імені Юрія Кондратюка. 

Також у звітному році на території університету облаштовано 

майданчик з тренажерами (вартістю 300 тис грн) та 

багатофункціональний спортивний майданчик для гри у волейбол, 

баскетбол, флорбол, мініфутбол, теніс (вартість – 1,5 млн грн). 

Звіт про стан фізичного виховання і спорту розміщено на офіційному 

сайті Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка». 
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ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Працюючи на посаді ректора протягом звітного періоду, продовжував 

особисту 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 Національного університету «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка».  

 

Зокрема у 2019 році здійснював таку 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. Заступник голови науково-технічної ради Спілки буровиків 

України.  

11. Керівник Студентської спортивної спілки України у Полтавській 

області.  

12. Керівник Полтавського обласного Відділення Української 

федерації учнівського спорту. 
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13. Співзасновник Асоціації «Нафта і газу України». 

14. Головний редактор фахового наукового віснику Національного 

університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

«Економіка і регіон» (індексується у 10 наукометричних базах 

даних, у т.ч. Index Copernicus).  

15. Член редакційної колегії фахових наукових видань Міністерства 

науки та вищої освіти Польщі «Economics and Management» 

(Білосток, Польща), та «Przegląd Nauk Stosowanych» (Ополе, 

Польща).  

 

 

Додаток до звіту: Інформація до звіту ректора Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 

професора Володимира ОНИЩЕНКА про виконання умов 

контракту з Міністерством освіти і науки України та 

Перспективної програми (КРІ) за 2019 рік 
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ПІДСУМКИ 

Звіт про виконання зобов’язань, викладених у контракті з 

Міністерством освіти і науки України, за 2019 рік, положень Статуту 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» та Програми розвитку університету (КРІ) розглянуто на 

розширеному засіданні Конференції трудового колективу Національного 

університету імені Юрія Кондратюка 10 січня 2020 року. 

На розширеному засіданні Конференції трудового колективу 

10.01.2020 року одноголосно ухвалено таке рішення: 

1. Відмітити позитивні результати діяльності Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» у 2019 році під 

керівництвом ректора, професора Онищенка В.О. 

2. Затвердити звіт професора Онищенка В.О. про діяльність на посаді 

ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» у 2019 році. 

3. Визнати діяльність ректора Національного університету імені Юрія 

Кондратюка, професора Онищенка В.О. такою, що відповідає Закону України 

«Про вищу освіту», Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», нормативно-розпорядчим документам Міністерства освіти і науки 

України, Статуту університету і Колективному договору. Відмітити 

виконання у повному обсязі ректором, професором Онищенком В.О. умов 

контракту з Міністерством освіти і науки України та положень Статуту 

університету і Колективного договору. 

 

 

 

Ректор університету, професор          Володимир  ОНИЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

Голова профспілкового комітету 

університету            Василь САЖКО 

 

Голова профспілкового комітету  

студентів і аспірантів           Олександр ДРОБОТЯ 

 

Президент студентського  

парламенту             Олександр ЛИТВИНЕНКО 

 


