
Міністерство освіти і науки України 
 
 

 
 
 
 
 

Затверджено 
на розширеному засіданні 
Конференції трудового 
колективу університету 
29.12.2015, протокол № 7 

 
 
 
 

ЗВІТ  
ректора Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка, 
професора В.О. Онищенка 

про виконання зобов’язань, викладених  
у розділі 2.3 контракту з Міністерством освіти  

і науки України, за 2015 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полтава 2015 



Звіт ректора Полтавського національного технічного університету імені 
Юрія Кондратюка, професора В.О. Онищенка про виконання зобов’язань, 
викладених у розділі 2.3 контракту з Міністерством освіти і науки України, за 
2015 рік. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 166 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макетування та друк здійснено поліграфічним центром  
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 
Підп. до друку 29.12.2015 р. Зам. № 819, тир. 10 прим., 2015 р. 
 

© ПолтНТУ, 2015 

 2 



ЗМІСТ 
 

ВСТУП ........................................................................................................................ 4 

1. РОЗВИТОК ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ .............................................................. 6 
Ліцензування й акредитація освітньої діяльності ........................................................ 16 
Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу .................................................... 14 

2. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ..................................................................................... 16 
Організація навчального процесу. Навчальна та навчально-методична робота .............. 16 
Практична підготовка ............................................................................................... 22 
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення .................................................. 31 
Сприяння працевлаштуванню студентів ..................................................................... 39 

3. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ ............................................ 41 
Профорієнтаційна робота .......................................................................................... 41 
Організація довузівської підготовки........................................................................... 44 
Співробітництво з Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти ......... 47 
Співробітництво з Полтавським територіальним відділенням МАН України ................ 48 
Участь ПолтНТУ в освітніх виставках ....................................................................... 55 
Виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою ............... 57 
Післядипломна освіта ............................................................................................... 66 

4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ .......................... 70 

5. РОЗВИТОК НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ .................................. 80 

6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ......................................................................... 104 

7. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ І НАЦІОНАЛЬНО-
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ....................................................................... 128 

8. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНИЙ 
РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТУ ......................................................................... 142 

9. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ УНІВЕРСИТЕТУ ......... 147 

10. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТА  
  УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ .............................................................. 162 

ПІДСУМКИ ............................................................................................................ 166 
 

 3 



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 2020 року. 

Перспективна програма розвитку ПолтНТУ сформована у 2010 році 

відповідно до обов’язків, викладених у контракті ректора з Міністерством 

освіти і науки України, і передбачає розвиток основних напрямів 

функціонування університету, а саме: 

– розвиток форм і видів підготовки фахівців; 

– організацію роботи з обдарованою молоддю; 

– розвиток кадрового забезпечення навчального процесу; 

– розвиток навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності; 

– розвиток інформаційно-комунікаційного забезпечення університету; 

– розвиток науково-дослідницької роботи; 

– розвиток міжнародної діяльності; 

– забезпечення гуманітарної освіти та виховання; 

– забезпечення прогресивного розвитку студентського самоврядування; 

– зміцнення матеріально-технічної бази університету; 

– забезпечення фінансово-господарської діяльності. 

 

Пріоритетним завданням для Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка у 2015 році було продовження 

імплементації у своїй діяльності Закону України «Про вищу освіту» (від 1 

липня 2014 року № 1556-VII), а також постанови Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2015 року №266 ««Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». 
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Імплементація вимог Закону України «Про вищу освіту» (від 1 липня 2014 

року № 1556-VII) підвищила відповідальність кожного науково-педагогічного 

працівника за результатами наукової та освітньої роботи. 

 

Визначною подією 2015 року в діяльності університету стало відзначення 

85-річчя навчального закладу, яке продемонструвало вагомі здобутки 

університету на шляху свого поетапного перетворення з інституту інженерів 

сільськогосподарського будівництва до Національного технічного 

університету. Кожен працівник університету відчув гордість за свою Альма-

матер, адже результати роботи, здобутки університету за період 85-річної 

діяльності є міцним базисом для подальшого розвитку і підвищення авторитету 

ПолтНТУ на європейському та світовому просторі. 

Діяльність Полтавського національного технічного університету імені 

Юрія Кондратюка протягом 2015 року повністю висвітлено на офіційному сайті 

www.pntu.edu.ua 
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1. РОЗВИТОК ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Ліцензування й акредитація освітньої діяльності 

Здійснення заходів, спрямованих на виконання п.1 розділу 2.3 контракту, 

дозволило у 2015 році забезпечити якісну організацію надання освітніх послуг 

у ПолтНТУ. На високому організаційному рівні, як і у минулому році, успішно 

проведено вступну кампанію 2015 року в повній відповідності до чинного 

законодавства. У навчальному процесі успішно реалізуються основні принципи 

професійної мобільності студентів, активно впроваджуються інноваційні 

технології, удосконалюється економічна і правова підготовка, студентам 

забезпечений широкий доступ до мережі Інтернет, у тому числі через вільний 

доступ до Wi-Fi у всіх навчальних корпусах і гуртожитках університету. 

Відповідно до п.1 розділу 2.3 контракту було створено умови проведення 

моніторингу надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з метою вчасного 

забезпечення потреб Полтавської області і держави фахівцями вищої 

кваліфікації. 

В університеті протягом 2015 року продовжувалась планова робота з 

відкриття нових спеціальностей відповідно до перспективного плану розвитку 

університету на період до 2020 року. 

За планом ліцензування та акредитації на 2015 рік в університеті успішно 

проведено вісім акредитаційних експертиз (таблиці 1, 2) та 3 процедури 

ліцензування з відкриття нових спеціальностей (таблиця 3).  

 
Таблиця 1 – Акредитація спеціальностей та напрямів підготовки 

(первинна процедура)  
 

1. 8.03060105 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

2. 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» 

3. 6.040103 «Геологія» 

4. 6.050601 «Теплоенергетика» 

5. 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» 
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Таблиця 2 – Акредитація напрямів підготовки та спеціальностей 

(повторна процедура) 
 

1. 6.030502  «Економічна кібернетика» 

2. 7. 03050201  «Економічна кібернетика» 

3. 8. 03050201  «Економічна кібернетика» 

 
Таблиця 3 – Ліцензування нових спеціальностей  

за магістерськими програмами 
 

1. 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» 

2. 8.05060101 «Теплоенергетика» 

3. 8.08010103 «Землеустрій та кадастр» 

 
У поточному навчальному році підготовка фахівців в університеті 

здійснюється за 31 напрямом підготовки, з яких акредитовано 26, та за 42-а 
магістерськими спеціальностями, 38 з яких акредитовано. 
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Рис.1. Динаміка змін кількості напрямів підготовки ліцензованих 
спеціальностей в університеті 
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Рис. 2. Динаміка змін кількості спеціальностей, ліцензованих в університеті 
 

Зважаючи на демографічну ситуацію в Україні, щорічно скорочується 
кількість студентів, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти. Тільки за останні п’ять років загальна кількість абітурієнтів у 
Полтавській області щорічно зменшувалася на 5 – 10 %.  

 
За результатами вступної кампанії останніх років університетом проведено 

аналіз заповнення ліцензійних місць за різними напрямами підготовки і 
спеціальностями. За результатами цього аналізу проведено роботу щодо 
зменшення ліцензованого обсягу з окремих напрямів підготовки за ступенем 
вищої освіти «бакалавр» та спеціальностей за ступенем вищої освіти 
«спеціаліст». За даними аналізу прийому студентів за останні роки, беручи до 
уваги відповідність ліцензованого обсягу реальним потребам особи, інтереси 
держави, територіальних громад і роботодавців, університетом направлено 
заявку до Міністерства освіти і науки України щодо зменшення ліцензованого 
обсягу з окремих напрямів підготовки за ступенем вищої освіти «бакалавр» та 
спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». У цілому, 
зменшення кількості ліцензованих місць становить за денною формою 
навчання 1145 місць, за заочною – 1735 місць, у тому числі за ступенем вищої 
освіти «бакалавр» – 635 місць денної форми навчання і 830 місць заочної, за 
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освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» – 510 місць денної форми 
навчання і 905 місць заочної. Таким чином, за ступенем вищої освіти 
«бакалавр» скорочено 25% місць денної форми навчання, 38% місць заочної 
форми навчання. Це забезпечує дотримання нормативу за питомим показником 
розрахункової площі 14 кв.м. 

 
Таблиця 4 – Запропоновані ліцензовані обсяги 

Шифр і найменування напряму підготовки, 
спеціальності 

Наявний 
ліценз. обсяг 

Установити 
ліценз. обсяг 

денна заочна денна заочна 
6.030502 Економічна кібернетика 60 25 50 15 
6.030504 Економіка підприємства 175 150 75 75 
6.030507 Маркетинг 75 25 50 15 
6.030508 Фінанси  і  кредит 160 160 100 75 
6.030509 Облік і аудит 160 90 90 50 
6.030601 Менеджмент  100 75 75 50 
6.040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 
природокористування 

50 50 40 25 

6.040302 Інформатика 50 0 30 0 
6.050304 Нафтогазова справа 235 235 210 125 
6.050502 Інженерна механіка 75 75 50 50 
6.050503 Машинобудування 60 60 50 50 
6.050702 Електромеханіка 125 125 75 50 
6.050903 Телекомунікації 75 15 50 15 
6.060101 Будівництво 415 415 250 100 
6.070106 Автомобільний транспорт  75 75 60 50 

7.03050201 Економічна кібернетика 25 25 15 15 

7.03050401 Економіка підприємства (за видами 
економічної діяльності) 

110 125 25 25 

7.03050701 Маркетинг 25 25 15 15 

7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими 
програмами) 60 95 25 25 

7.03050802 Банківська справа 50 0 15 0 
7.03050901 Облік і аудит 105 90 25 25 

7.03060101 
Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами 
економічної діяльності) 

50 75 25 15 

7.04010601 Екологія та охорона навколишнього 
середовища  

35 50 15 15 
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Продовження таблиці 4 
 

Шифр і найменування напряму підготовки, 
спеціальності 

Наявний 
ліценз. обсяг 

Установити 
ліценз. обсяг 

денна заочна денна заочна 
7.04030201 Інформатика 50 75 15 15 
7.05030401 Видобування нафти і газу 40 125 40 50 

7.05030403 Обладнання нафтових і газових 
промислів 30 

100 
30 

40 

7.05050201 Технології машинобудування 10 60 10 15 

7.05050308 
Підйомно-транспортні, 
дорожні,будівельні, меліоративні 
машини і обладнання 

25 50 25 15 

7.05070204 Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод 

65 100 25 15 

7.05090302 Телекомунікаційні системи та мережі 15 25 15 15 
7.06010101 Промислове і цивільне будівництво 125 150 50 90 
7.06010103 Міське будівництво та господарство 10 30 10 25 
7.06010107 Теплогазопостачання і вентиляція  40 50 15 15 
7.06010108 Водопостачання та водовідведення 30 50 15 15 

7.07010601 Автомобілі та автомобільне 
господарство 

35 75 15 25 

 Усього 2825 2950 1680 1215 
 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 
№ 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 
№ 266», в університеті розроблений Акт узгодження переліку спеціальностей і 
ліцензованого обсягу та поданий на затвердження. 

На підставі поданих пропозицій підготовка фахівців в університеті в 
новому навчальному році буде здійснюватися у 14-ти галузях знань за 28-ма 
спеціальностями освітнього рівня «бакалавр» та 24-ма спеціальностями ступеня 
«магістр». Загальний ліцензований обсяг за денною формою навчання складає 
4292 особи та 2100 осіб заочної форми навчання.  

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 
2015 року № 266 перелік галузей знань і спеціальностей, за якими буде 
здійснюватися підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями та освітньо-
кваліфікаційними рівнями, наведений у таблиці 5. 
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Таблиця 5 – Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими буде 
здійснюватися підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями та  

освітньо-кваліфікаційними рівнями з вересня 2016 року 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Ступінь бакалавра 

1. 
02 Культура і мистецтво 023 

Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація 

25 - 

2. 02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа 50 25 

3. 03 Гуманітарні науки 035 Філологія 30 - 
4. 05 Соціальні та 

поведінкові науки 051 Економіка 100 15 

5. 05 Соціальні та 
поведінкові науки 056 Міжнародні економічні 

відносини 50 50 

6. 07 Управління та 
адміністрування 071 Облік і оподаткування 90 50 

7. 07 Управління та 
адміністрування 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 100 75 

8. 07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 75 50 

9. 07 Управління та 
адміністрування 075 Маркетинг 50 15 

10. 07 Управління та 
адміністрування 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 75 50 

11. 10 Природничі науки 101 Екологія 20 15 
12. 10 Природничі науки 103 Науки про Землю 30 - 
13. 12 Інформаційні 

технології 122 Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології 50 - 

14. 12 Інформаційні 
технології 123 Комп’ютерна інженерія 50 20 

15. 13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 50 50 
16. 13 Механічна інженерія 133 Галузеве 

машинобудування 50 50 

17. 
14 Електрична 

інженерія 141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

75 50 

18. 14 Електрична 
інженерія 144 Теплоенергетика 50 - 

19. 17 Електроніка та 
телекомунікації 172 Телекомунікації та 

радіотехніка 50 15 

20. 
18 Виробництво та 

технології 

183 Технології захисту 
навколишнього 
середовища 

20 10 

21. 18 Виробництво та 
технології 184 Гірництво 50 - 

№ 
з/п 

Шифр 
галузі Галузь знань 

Код 
спе-

ціаль-
ності 

Найменування 
спеціальності 

Ліцензований 
обсяг 

денна заочна  
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Продовження таблиці 5 
 

1 2 3 4 5 6 7 
22 18 Виробництво та 

технології 185 Нафтогазова інженерія та 
технології 210 125 

23 19 Архітектура та 
будівництво 191 Архітектура та 

містобудування 80 - 

24 19 Архітектура та 
будівництво 192 Будівництво та цивільна 

інженерія 280 130 

25 19 Архітектура та 
будівництво 193 Геодезія та землеустрій 50 30 

26 22 Охорона здоров’я 227 Фізична реабілітація 50 - 
27 24 Сфера 

обслуговування 242 Туризм 50 - 

28 27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 60 50 
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 

1. 
02 Культура і мистецтво 023 

Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація 

3 - 

2. 05 Соціальні та 
поведінкові науки 051 Економіка 15 15 

3. 05 Соціальні та 
поведінкові науки 056 Міжнародні економічні 

відносини 10 - 

4. 07 Управління та 
адміністрування 071 Облік і оподаткування 85 85 

5. 07 Управління та 
адміністрування 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 115 100 

6. 07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 55 45 

7. 07 Управління та 
адміністрування 075 Маркетинг 15 15 

8. 07 Управління та 
адміністрування 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 125 125 

9. 10 Природничі науки 101 Екологія 45 45 
10. 12 Інформаційні 

технології 122 Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології - - 

11. 12 Інформаційні 
технології 123 Комп’ютерна інженерія - 50 

12. 13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 10 15 
13. 13 Механічна інженерія 133 Галузеве 

машинобудування 25 15 

14. 
14 Електрична 

інженерія 141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

25 15 

15. 17 Електроніка та 
телекомунікації 172 Телекомунікації та 

радіотехніка - 15 

16. 18 Виробництво та 
технології 185 Нафтогазова інженерія та 

технології 120 140 

17. 19 Архітектура та 
будівництво 191 Архітектура та 

містобудування 5 - 

18. 19 Архітектура та 
будівництво 192 Будівництво та цивільна 

інженерія 100 285 

19. 27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 15 55 
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Продовження таблиці 5 
 

Ступінь магістра 
1. 

02 Культура і мистецтво 023 
Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація 

19 - 

2. 02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа 30 - 

3. 05 Соціальні та 
поведінкові науки 051 Економіка 50 - 

4. 05 Соціальні та 
поведінкові науки 056 Міжнародні економічні 

відносини 50 - 

5. 07 Управління та 
адміністрування 071 Облік і оподаткування 70 - 

6. 07 Управління та 
адміністрування 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 115 45 

7. 07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 170 25 

8. 07 Управління та 
адміністрування 074 Публічне управління та 

адміністрування 25 25 

9. 07 Управління та 
адміністрування 075 Маркетинг 50 - 

10. 07 Управління та 
адміністрування 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 75 30 

11. 10 Природничі науки 101 Екологія 25 - 
12. 12 Інформаційні 

технології 122 Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології 50 - 

13. 12 Інформаційні 
технології 123 Комп’ютерна інженерія 30 - 

14. 13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 50 - 
15. 13 Механічна інженерія 133 Галузеве 

машинобудування 40 - 

16. 
14 Електрична 

інженерія 141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

60 - 

17. 14 Електрична 
інженерія 144 Теплоенергетика 30 - 

18. 17 Електроніка та 
телекомунікації 172 Телекомунікації та 

радіотехніка 30 - 

19. 
18 Виробництво та 

технології 

183 Технології захисту 
навколишнього 
середовища 

20 - 

20. 18 Виробництво та 
технології 185 Нафтогазова інженерія та 

технології 165 - 

21. 19 Архітектура та 
будівництво 191 Архітектура та 

містобудування 80 - 

22. 19 Архітектура та 
будівництво 192 Будівництво та цивільна 

інженерія 280 80 

23. 19 Архітектура та 
будівництво 193 Геодезія та землеустрій 50 - 

24. 27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 40 - 

1 2 3 4 5 6 7 
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Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу 

Багаторічні зусилля, спрямовані на організацію та забезпечення військової 

підготовки студентів за програмою офіцерів запасу, і, насамперед, спроби 

зберегти традиції якісної підготовки офіцерів Полтавського військового 

інституту зв’язку досягли у цьому році своєї мети. Постановою Кабінету 

Міністрів від 25 березня 2015 року та спільним наказом Міністерства оборони 

України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ 

України у ПолтНТУ створено кафедру військової підготовки офіцерів-

зв’язківців. 

   
 

Тож набутий університетом багаторічний досвід підготовки офіцерів 

запасу спільно з Харківським університетом повітряних сил імені Івана 

Кожедуба тепер буде реалізовано на військовій кафедрі ПолтНТУ. 
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Студенти ПолтНТУ – офіцери запасу 

 

Належне кадрове і матеріально-технічне забезпечення військової кафедри 
ПолтНТУ буде здійснюватись спільно з 179-им об’єднаним навчально-
тренувальним центром військ зв’язку Збройних сил України у рамках 
підписаного меморандуму про співпрацю та взаємодопомогу. 

 
 

Підписання меморандуму про співпрацю між ПолтНТУ і 179-им об’єднаним 
навчально-тренувальним центром військ зв’язку Збройних сил України 
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2. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Організація навчального 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 навчальному 
процесі, гуманізації освіти й виховання студентської молоді. 

Перевіркою комісії ДІНЗ України, проведеною у період з 18 до 27 травня 
2015 року, засвідчено, що в ПолтНТУ створена потужна навчально-матеріальна 
база й отримані суттєві результати в навчальній та науковій роботі. Це 
підтверджується динамічним розвитком ПолтНТУ за останні 10 років за всіма 
напрямами діяльності. Кількість факультетів в університеті збільшилася з п’яти 
до восьми, кількість кафедр – з двадцяти шести до сорока, кількість наукових 
спеціальностей, за якими працює докторантура й аспірантура, – з п’яти до 
двадцяти шести. Майже вдесятеро (до 3 млн грн на рік) зросли надходження за 
господарськими договорами з реалізації наукових розробок університету, що 
відповідно забезпечило суттєвий розвиток матеріальної бази та стабільний 
соціальний захист працівників ПолтНТУ. Університет активно здійснює 
міжнародне співробітництво. ПолтНТУ укладено угоди з університетами 
Великої Британії, Німеччини, Швеції, Бельгії, Туркменистану та Китайської 
Народної Республіки. Крім того, на сьогодні виконується ряд наукових проектів 
з європейськими організаціями. 

Якість освітньої діяльності на рівні нормативних вимог підтверджується 
позитивним рішенням Акредитаційної комісії України, на підставі якого  
08.07.2014 Міністерством освіти і науки України видано університету 
Сертифікат про акредитацію за IV рівнем. 

У той же час комісією ДІНЗ України було висловлені зауваження, на які 
університетом розроблено ґрунтовні заходи з подальшого підвищення 
ефективності виконання навчальним закладом положень Конституції, законів 
України та інших нормативно-правових актів з питань освіти. 

У результаті виконання завдань, визначених вищевказаними 
організаційно-розпорядчими документами, рішеннями ректорату та вченої ради 
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ПолтНТУ, навчальними підрозділами університету, усунуто всі зауваження, 
наведені в Акті від 27.05.2015 виїзної перевірки комісією ДІНЗ України. 

Розвиток інформаційних технологій і зростаюча доступність 
інформаційних ресурсів дозволили інтенсифікувати навчальний процес, 
зменшити за рахунок посилення самостійної роботи студентів частку 
аудиторних занять у загальному обсязі навчального часу студентів.  

У свою чергу обмеження обсягів аудиторних занять стимулювали 
викладачів підвищити вимоги до роботи студентів у позаудиторний час з метою 
більш змістовної їх готовності до наступних лекційних та практичних занять, а 
також удосконалення методики проведення занять самих викладачів.  

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 вимог МОН України щодо забезпечення 
успішності та якості навчання, про що свідчать результати екзаменаційних 
сесій, державних екзаменів і захисту дипломних проектів та робіт. 

Основні показники літньої екзаменаційної сесії 2014/2015 н. р. (таблиця 6) 
свідчать, що вони відповідають вимогам МОН України, а саме: абсолютна 
успішність студентів із навчальних дисциплін кафедр склала 91,6%, а якість 
навчання – 60,0%. 

Результати зимової екзаменаційної сесії також відповідають вимогам до 
ВНЗ IV рівня акредитації (абсолютна успішність – 93,1%, якість навчання – 
57,8%). 

Підсумки захисту дипломних проектів (робіт) і магістерських 
кваліфікаційних робіт також свідчать про високу якість підготовки фахівців. 
Усі студенти денної форми навчання захистилися успішно: 146 осіб (12,8%) 
одержали дипломи з відзнакою та 890 осіб (83,7%) захистилися на «відмінно» 
та «добре». Абсолютна успішність випускників склала 100%, а якість – 83,7%. 
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Результати захисту студентів – випускників заочної форми навчання також 
високі. Успішність склала 100%, а якість – 66,5%. 

 
Таблиця 6 - Загальні показники літньої екзаменаційної сесії 

Контингент «5», % «4», % «3», % «2», % Абсолют. 
успішність, % 

Якість 
навчання, % 

5233 17,7 42,3 31,6 8,3 91,7 60,0 
 

Таблиця 7 - Показники успішності та якості навчання студентів у 2015 році 

Види підсумкового 
контролю знань 

Абсолютна 
успішність, % 

Якість навчання, 
% 

Зимова екзаменаційна сесія  93,1 57,8 
Літня екзаменаційна сесія  91,6 60,0 
Державний іспит бакалаврів 100 69,5 
Захист дипломних проектів 
спеціалістів 100 72,6 

Захист кваліфікаційних робіт 
магістрів 100 87,5 

 
Студенти університету залучаються до наукових досліджень за різними 

формами: робота у наукових гуртках, науково-дослідницьких лабораторіях, 
участь у виконанні госпдоговірних та держбюджетних досліджень. У ПолтНТУ 
створено і працює студентське наукове товариство, яке сприяє науковій та 
навчальній роботі обдарованої молоді. 

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 природничих, технічних та гуманітарних наук.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 
2014 року № 1506 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 
2014/2015 навчальному році» у квітні 2015 року в ПолтНТУ проведено ІІ етап 
Всеукраїнської олімпіади зі спеціальностей: «Економіка підприємства» (взяли 
участь 120 учасників із 53-х вищих навчальних закладів), «Менеджмент 
організацій і адміністрування» (114 учасників із 70-ти вищих навчальних 
закладів), «Образотворче мистецтво» (34 учасники із 18-ти вищих навчальних 
закладів) та дисципліни «Опір матеріалів» (26 учасників із 16-ти вищих 
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навчальних закладів), а також Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з екології та екологічної безпеки. 

 

 
 

Учасники ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
з економіки підприємства 

 

 
 

Учасники ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
з опору матеріалів 
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Учасники ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
з образотворчого мистецтва 

 

 
 

Переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
з образотворчого мистецтва 
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За підсумками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із 
природничих, технічних і гуманітарних наук та за результатами Всеукраїнської 
студентської олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей у 
2014/2015 н.р. 26 студентів університету отримали дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів 
(рис. 3, таблиця 8). Студенти ПолтНТУ вибороли призові місця за напрямами: 
«Банківська справа»; «Світове господарство та міжнародні економічні 
відносини»; «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»; «Нафтова та газова 
промисловість»; «Екологія та екологічна безпека»; «Будівництво та 
архітектура»; «Економіка та управління підприємствами»; «Прикладна 
геометрія, інженерна графіка та ергономіка»; «Інформатика та кібернетика». 

Такі показники є результатом забезпечення підготовки фахівців на рівні 
державних стандартів якості освіти, відповідно до умов мого контракту. 
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Рис. 3. Динаміка змін кількості переможців всеукраїнських студентських 
олімпіад та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
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Таблиця 8 – Кількість студентів – переможців Всеукраїнської студентської  
олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей та Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних та 
гуманітарних наук у 2014/2015 н.р. 

 

Факультети 2011/2012 
н.р. 

2012/2013 
н.р. 

2013/2014 
н.р. 

2014/2015 
н.р. 

Архітектурний 2 3 3 2 
Будівельний 4 4 3 6 
Гуманітарний 1 - 1 - 
Електромеханічний 1 2 1 2 
Інформаційних та 
телекомунікаційних 
технологій і систем 

1 
 
- 

 
- 

 
- 

Менеджменту та бізнесу 1 2 6 7 
Нафти і газу та 
природокористування 

6 
 

2 
 
2 

 
4 

Фінансово-економічний  8 7 6 5 
Усього 24 20 22 26 

 

Практична підготовка 

Виробнича практика студентів у 2014/2015 навчальному році проводилась 

відповідно до навчальних планів і графіка навчального процесу, «Положення 

про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» і 

«Положення про організацію і проведення практики студентів Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка».  

У 2014/2015 навчальному році різними видами виробничих практик 

залежно від спеціальності та напряму підготовки (технологічного, 

експлуатаційною, конструкторською, економічною, переддипломною) було 

охоплено 3793 студенти (взимку – 1825 студентів IV, V, VI та III і IV курсу 

прискореної форми навчання; влітку – 1968 студентів ІІ, ІІІ, V та І і ІІ курсу 

прискореної форми навчання). Під час проходження виробничої практики на 
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підприємства і в установи різних форм власності, що працюють у різних 

галузях економіки, на посади відповідно до спеціальностей було направлено й 

успішно пройшли практику 2681 студент, що становить 70,7% від загального 

числа студентів. На навчально-наукових лабораторіях та виробничо-

експлуатаційних структурах господарської частини університету проходили 

виробничу практику 1112 студентів (у переважній більшості це були студенти 

будівельного, електромеханічного факультетів, а також факультету нафти і газу 

та природокористування спеціальностей: «Теплоенергетика», 

«Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення», 

«Раціональне використання водних ресурсів»), які брали учать у ремонтних 

роботах у навчальних корпусах, аудиторіях і в гуртожитках університету, що 

відповідає напряму підготовки. Частина студентів електромеханічного 

факультету (напряму «Машинобудування та металообробка») була направлена 

для проходження практики у відділ головного механіка університету і 

виконувала практичні завдання та роботи з виготовлення металічних 

конструкцій і деталей для будівництва з відповідним обробленням. Студенти 

напряму «Електротехніка та електромеханіка» електромеханічного факультету, 

а також студенти напрямів «Телекомунікації», «Комп’ютерна інженерія» 

факультету інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем, були 

направлені у відділ головного енергетика і залучались до проведення 

електричних комунікацій і комунікацій зв’язку в навчальних корпусах та 

студмістечку, що відповідає кваліфікації і напряму підготовки. Студенти 

гуманітарного факультету напряму «Документознавство» були розподілені по 

підрозділах університету і набували практичних навичок у діловодстві і 

документообігу безпосередньо в підрозділах. 

Проходження виробничої практики основною частиною студентів 

проводиться на основі індивідуально укладених студентами договорів на 

конкретний термін проходження практики (база підприємств і організацій по 

короткотермінових договорах налічує 319). 
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Студенти спеціальності «Видобування нафти і газу» на газоконденсатному 
підприємстві ГПУ «Полтавагазвидобування» 

 

   
 

Студенти спеціальності «Обладнання нафтових та газових промислів» 
на ремонтному підприємстві фірми «Укрбурсервіс» 

 
Діють також 82 довгострокових договори (ГПУ «Полтавагазвидобування», 

НГВУ «Полтаванафтогаз», ПАТ «Полтава-банк», Управління з питань 
містобудування та архітектури виконкому Полтавської міської ради, Головне 
управління статистики в Полтавській області, АТ СК «АХА Страхування», 
ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод», Решетилівське районне кооперативно-
державне, будівельно-монтажне об’єднання «Райагробуд», ПП «Ланнівський 
цукровий завод», ТзДВ «Фундаментбуд-3», ТОВ «Завод залізобетонних 
конструкцій «Полтава»», ПАТ «Полтаватрансбуд», Полтавська філія 
АКБ «Укрсоцбанк», ПАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», 
ДП «Державний проектний інститут «Міськбудпроект», ПАТ «Полтавський 
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дослідний механічний завод», Головне управління Держгеокадастру в 
Полтавській області та інші). 

 

 
Студенти напряму підготовки «Гірництво» на буровому комплексі 

 

 
 

Студенти факультету нафти і газу та природокористування 
під час практики на Східно-Полтавському газоконденсатному родовищі 
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Студенти факультету нафти і газу та природокористування 
під час практики на дільниці ремонту свердловин ПАТ «Укргазвидобування» 

 

До основних наших партнерів у сфері проведення виробничих практик у 
звітному періоді приєдналися: НВО «Бурова техніка», СП «Укрнафтагазсервіс», 
ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт», ПАТ «Полтавакондитер», ПАТ «Полтавамаш», 
ПАТ «Карлівський машинобудівний завод», КП «Полтавський м’ясо комбінат», 
ПАТ «Електромотор», ПАТ «Полтавський машинобудівний завод», 
ПП «Полтавський ливарно-механічний завод», ВП «Лубенський верстатобудівний 
завод», ПАТ «МОТОР-СІЧ», спеціалізоване будівельно-монтажне управління філії 
БМФ «Укргазпромбуд», ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод», 
ДП «Миргородське лісне господарство», ПП «Ланнівський цукровий завод», 
ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод», Полтавська філія АКБ «Райффайзен 
Банк Аваль», Філія ДП «Полтавський райавтодор», ТОВ «Полтавахліб-3», 
ПАТ «Полтавський дослідний механічний завод», ПАТ «Полтаваобленерго», 
ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Олійниковоекстракційний завод – КЕРНЕЛ Груп», 
Миргородське КП «Теплоенерго», ПрАТ «Миргородкурорт», 
ПАТ«Полтаваавтотранс», сільськогосподарські підприємства, різні установи 
місцевої і державної влади в Полтаві і районах області та інші. 
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Студенти електромеханічного факультету на машинобудівних 

підприємствах Полтавщини 
 

Окремо хочеться відмітити наших партнерів з Центру реабілітації дітей з 
ураженнями нервової системи, Обласного санаторію для дітей з порушенням 
опорно-рухового апарату та Монтесорі-центру дітей інвалідів «Соняшник» за 
плідну співпрацю в практичній підготовці студентів гуманітарного факультету, 
яка вже стала доброю традицією. 

На сьогодні загалом база практик налічує 361 підприємство й установи, які 
регулярно беруть на практику наших студентів. 

Підвищенню якості теоретичної та практичної підготовки фахівців із 
вищою освітою, забезпеченню їх конкурентоспроможності на ринку праці 
сприяє залучення до освітнього процесу відомих вітчизняних учених та 
закордонних фахівців-практиків у відповідних галузях знань. 

Так у квітні 2015 року для студентів фінансово-економічного факультету 
та факультету менеджменту та бізнесу провів цикл відкритих лекцій на тему 
«Як підняти українську економіку» голова комітету економістів України Новак 
Андрій Яремович, під час яких він презентував студентам однойменну книгу. 

 
 

Авторська лекція голови комітету економістів України Новака А.Я. 
на тему «Як підняти українську економіку» 
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У травні поточного року представником Торговельно-промислової палати 
України Мартіном Рейтером було проведено презентацію програм професійного 
стажування в Німеччині для студентів будівельного та електромеханічного 
факультетів. Ця стипендіальна програма діє в Україні другий рік поспіль та має на 
меті обрати 25 талановитих студентів, які будуть направлені на стажування від 2 
до 5 місяців на провідні підприємства Німеччини. 

 
 

 
 

Учасники презентації програм професійного стажування в Німеччині 
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Програма стажування націлена на організацію практики на підприємствах 
реального сектора економіки Німеччини. Пріоритетними напрямами та 
спеціальностями для проходження стажування є інженерно-технічні науки 
(будівництво, механіка, водні ресурси, гідравліка); інформатика та ІТ-
технології; раціональне природокористування та екологічна безпека; економіка 
і фінанси. 

Під час зустрічі пан Рейтер розповів цікаві моменти та головні 
особливості, які необхідно враховувати при підготовці документів та 
проходженні співбесіди. 

Також для студентів економічних спеціальностей було проведено тренінг-
лекцію польських фахівців на тему «Механізми ведення прозорого та 
успішного бізнесу», який відбувся в рамках реалізації проекту «Польський 
досвід системних змін. Практичні імплікації для України». Проект 
співфінансований у рамках програми міністерства закордонних справ 
Республіки Польща співробітництва з Україною для розвитку. Мета тренінгу – 
перейняти досвід сусідньої Польщі у впровадженні успішних реформ у бізнесі. 
Зі студентами економічних спеціальностей ПолтНТУ досвідом ділились 
польські експерти з Польсько-Української Господарчої Палати та представники 
Фундації Менеджерських Ініціатив міста Любліна. 

 

  
Тренінг-лекція для студентів економістів від польських фахівців 

на тему «Механізми ведення прозорого та успішного бізнесу» 
 
Студенти Полтавського національного технічного університету 

обговорили з експертами пріоритетні напрями бізнесу Полтавщини, 
інструменти підтримки і популяризації бізнесу за посередництвом публічних 
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інституцій та інституцій оточення бізнесу (різноманітні форми інкубації, 
принципи об’єднань у палатах, кластери, фонди позик і гарантій), а також 
проаналізували аспекти розвитку й маркетингу для нових фірм. Студенти на 
тренінгу отримали навички, які знадобляться у майбутньому при відкритті 
власної справи, а досвід такої країни, як Польща, конче необхідний Україні під 
час євроінтеграції. 

Для студентів електромеханічного факультету і факультету інформаційних 
та телекомунікаційних технологій і систем фахівцями дочірнього підприємства 
«Siemens Україна» було проведено науково-практичні семінари-тренінги на 
тему «Інновації Siemens у галузі автоматизації, автоматизованих систем 
керування технологічними процесами виробництва». 

 

 
Науково-практичний семінар-тренінг «Інновації Siemens у галузі 

автоматизації виробництва» 
 

Активізується співробітництво у напрямі практичної підготовки майбутніх 
магістрантів з науковими установами Національної академії наук України. У 
першому семестрі 2014/2015 навчального року група студентів спеціальності 
«Теплоенергетика» пройшли наукове стажування на базі Національного 
наукового центру «Харківській фізико-технічний інститут» Національної 
академії наук України. 
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Студенти ПолтНТУ під час наукового стажування 

у Національному науковому центрі ХФТІ НАН України 
 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Система дистанційного навчання університету як елемент інформаційної 
системи управління університетом і форма організації навчального процесу 
здійснюється на платформі Moodle, яка постійно оновлюється і відповідає усім 
вимогам навчального процесу. 

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 
974. Наявний стан і тенденція зростання кількості дистанційних курсів наведені 
на рисунку 4. Провадиться цілеспрямована робота щодо покращення якісного 
наповнення дистанційних курсів навчальними, методичними та довідковими 
матеріалами  

Загальна чисельність користувачів системи дистанційного навчання 
університету у 2015 році складає 7242 особи і має тенденцію до подальшого 
зростання. Кількісний та категорійний склад користувачів системи 
дистанційного навчання університету наведено на рисунку 5. 
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Рис. 4. Кількість дистанційних курсів, розгорнутих на платформі 
дистанційного навчання університету 
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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). Провадиться 
робота щодо адаптації інтерфейсу системи до використання туркменської мови. 
На ресурсі дистанційного навчання університету представлено всі факультети і 
кафедри, а також віддалені навчальні підрозділи. Для зручності роботи 
користувачів, які мають мобільні пристрої доступу до Internet, існує інтерфейс, 
придатний для перегляду та роботи з дистанційними курсами на зазначених 
пристроях. 

В цілому система дистанційного навчання університету успішно 
експлуатується як база для організації самостійної роботи студентів та 
індивідуального навчання. Статистичні показники роботи системи 
дистанційного навчання університету в поточному році приведено нижче. 

 

 
 

Рис. 6. Відвідуваність сайта дистанційного навчання університету 
протягом січня – грудня 2015 року (візити) 

 

 
 

Рис. 7. Відвідуваність сайта дистанційного навчання університету 
протягом січня – грудня 2015 року (перегляди)
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Рис. 8. Відвідуваність сайта дистанційного навчання університету 
протягом січня – грудня 2015 року (відвідувачі) 

 

Оперативний контроль за відвідуваннями сайта дистанційного навчання 
університету дозволяє стверджувати про те, що практично всі студенти мають 
доступу до мережі Internet через стаціонарні або мобільні пристрої доступу.  

Географія відвідувачів представлена практично всією Земною кулею. 
 

 
 

Рис. 9. Географія відвідувачів сайта дистанційного навчання ПолтНТУ 
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Видання науково-методичної літератури в університеті відбувається 
відповідно до Положення «Про порядок планування та видання навчально-
методичної літератури в університеті». Щороку науково-педагогічні 
працівники університету плідно працюють над оновленням навчально-
методичної літератури, жодне засідання науково-методичної ради університету 
не обходиться без затвердження навчальних посібників, конспектів лекцій та 
методичних рекомендацій. На сьогоднішній день значна увага приділяється 
наповненню бази даних електронної бібліотеки. 

Так, і 2015 рік не став виключенням, було затверджено та видано:  
навчальних посібників – 44; 
конспектів лекцій – 31; 
методичних вказівок – 277. 
 
Фонд науково-технічної бібліотеки складає 527 931 примірник, з них 

250 844 прим. – наукової літератури, 248 675 прим. – навчальної літератури. 
Протягом року у фонд науково-технічної бібліотеки надійшло 4 804 
примірники книг, журналів та електронних видань, придбано для фондів 
науково-технічної бібліотеки 160 найменувань підручників видання 2013 – 2015 
років. За рік на закупівлю книг та передплату періодичних видань витрачено 
186 273 гривень. Крім того, як спонсорська допомога від кафедр університету 
отримано видань на суму 40 522 гривень.  

Ураховуючи 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 напрям 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 
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даних, а саме: електронного каталогу, електронної бібліотеки, ресурсів інших 
навчальних закладів, ресурсів Інтернет тощо. 

Обсяг електронного каталогу, як основної бази даних науково-технічної 
бібліотеки, складає 208 320 бібліографічних записів, а електронна бібліотека 
налічує 6321 одиницю зберігання.  

Цього року до 2-х баз даних надано тестові доступи, 4-ма базами даних 
користувачі мають можливість користуватися безкоштовно. Користувачі також 
мають доступ до електронних ресурсів багатьох бібліотек України, 
різноманітних електронних бібліотек, інституційних депозитаріїв, центрів 
науково-технічної інформації, електронних колекцій наукової періодики 
вільного доступу та пошукових систем наукової інформації. Читачі мають 
можливість і цього року користуватися передплаченою  нормативно-технічною 
бібліотекою «БудІнформ».  

Крім того, працівники бібліотеки створюють власну бібліотечно-
бібліографічну продукцію як у паперовому, так і в електронному варіанті, що 
розкриває інформаційні ресурси науково-технічної бібліотеки з наукових і 
навчальних напрямів діяльності університету, актуальних тем, визначних дат. 
Так, на допомогу науковцям цього року створені  власні ресурси: щорічний 
покажчик «Наукові праці вчених Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка», бібліографічні покажчики 
«Природокористування та навколишнє середовище», «Будівництво», «Земельні 
відносини. Землекористування» та інші покажчики.  

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 ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації приділяє 
велику увагу тісному професійному спілкуванню між бібліотеками міста та 
України. Цього року науково-технічною бібліотекою для працівників обласного 
методичного об’єднання бібліотек ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації було 
проведено семінар «Комунікативна культура особистості: спілкування в 
професійній сфері» та круглий стіл «Обслуговування користувачів: нові реалії і 
можливості». 
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Працівниками науково-технічної бібліотеки у тісній співпраці з кафедрами 
університету, студентським самоврядуванням проводиться чимало заходів з 
культурно-виховної роботи. Серед визначних слід відмітити літературно-
архітектурний квест, присвячений архітектурним пам’яткам міста Полтава, 
захід «Здоровий спосіб життя в традиціях українського народу», літературно-
музичні композиції «Вони помирали, щоб жила Україна» та «Дорогами війни», 
присвячені 70-річчю від дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, та 
багато інших цікавих і змістовних заходів. 

 

     

  
 

Студенти – учасники інформаційно-просвітницьких заходів 
науково-технічної бібліотеки ПолтНТУ 

 
Чимало заходів було присвячено цього року 85-річчю університету: 

підготовка і презентація ретроспективних бібліографічних покажчиків 
«Студентські будівельні загони Полтавського інженерно-будівельного 
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інституту» та «Для того нам юність дана» (історія студентства Полтавського 
інженерно-будівельного інституту), планшети «Цей місяць в історії 
університету» (за матеріалами публікацій минулих років у багатотиражній 
газеті «За будівельні кадри»), перегляди літератури «Все життя – науці та 
студентству», «Історія фонду науково-технічної бібліотеки ПолтНТУ». 

 

 

   

     
 

Літературні огляди, присвячені 85-річчю ПолтНТУ
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Сприяння працевлаштуванню студентів 

Головним завданням з питань працевлаштування студентів і випускників 
на сьогодні є створення можливостей для налагодження зв’язків студентів з 
працедавцями з метою повного працевлаштування наших випускників.  

Усього випущено 1426 випускників денної форми навчання, з них за 
держзамовленням – 331. 

Слід відзначити, що всі факультети показали високий рівень 
працевлаштування випускників. Станом на 1 грудня поточного року 
працевлаштовано 325 (97,85%) випускників бюджетної форми навчання. 

Щодо працевлаштування випускників – пільгових категорій, а саме дітей-
сиріт та позбавлених батьківського піклування, яких налічується 16 чоловік, то 
14 працевлаштовані, 2 – продовжують навчання в магістратурі. Усі зазначені 
студенти-випускники отримали кошти, передбачені державою для даних 
пільгових категорій. 

Пріоритетом діяльності відділу працевлаштування є інтереси студентів, і 
тому значні зусилля направлені на формування в них навиків активного пошуку 
роботи шляхом інформаційно-просвітницької діяльності. 

У зв’язку з цим на офіційному сайті університету створено рубрику 
«Працевлаштування». Структура інформаційної сторінки розрахована на 
зворотний зв’язок як із студентами, так і з працедавцями, які можуть 
самостійно розміщувати вакансії, реєструватися на участь у заходах.  

Для студентів розміщена і постійно оновлюється важлива інформація щодо 
кроків пошуку роботи, правил складання резюме, складання супровідного та 
рекомендаційного листів, проходження співбесіди, побудови кар’єри (start-up), 
а також актуальних вакансій на ринку праці як в Україні, так і за її межами. 

Студенти можуть направляти резюме в електронному вигляді, для 
розміщення в банку резюме, задавати запитання, висловлювати побажання та 
пропозиції. 

У жовтні – листопаді проведено ряд інформаційно-просвітницьких заходів 
з питань навчання, зайнятості та працевлаштування  студентів: 

• у рамках Всеукраїнського проекту в жовтні було проведено «День 
кар’єри «PROFI DAY», який відвідали студенти старших курсів 
університету. Під час «Profi Day» представники будівельних 
підприємств, рекламних агенцій, IT-компаній, банківських установ 
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улаштовували презентації, тренінги, співбесіди зі студентами та 
приймали резюме від усіх охочих; 

• з 09 до 13 листопада в рамках заходу «Неділі кар’єри» проходили 
зустрічі студентів старших курсів усіх факультетів з успішними 
випускниками минулих років з метою мотивації студентів до навчання 
та визначення їх щодо майбутньої професії ще в стінах вишу. Сім 
загальноуніверситетських зустрічей проводилися  під гаслом «Створи 
свою історію успіху», на яких біля 50-ти вчорашніх студентів розповіли 
про свою кар’єру, дали корисні поради щодо вимог зі сторони 
працедавців до молодих спеціалістів, а також відповіли на запитання 
присутніх; 

• студенти університету навчаються у «Школі успішного працівника», 
організованої обласним молодіжним центром; 

• станом на 4 грудня по кафедрах проведено 46 тренінгів, семінарів, 
зустрічей з питань пошуку роботи відповідно до підготовленого плану; 

• проведено анкетування студентів щодо професійної зайнятості в 
позанавчальний час; 

• проведено аналіз договорів та взаємодії університету з підприємствами, 
установами та організаціями, який показав, що кількість укладених 
договорів зросла та розширилась їх географія. 

Співпраця ПолтНТУ налаштована: 
• у галузі підготовки фахівців для потреб підприємств та направлення їх 

на роботу із 169-ма підприємствами, організаціями та установами; 
• з метою науково-технічного співробітництва, поліпшення якості 

підготовки фахівців та забезпечення промислового виробництва регіону 
кадрами з вищою освітою (довгострокові) із 42-ма підприємствами, 
організаціями та установами;  

• з метою проходження виробничої практики (короткотермінової) із  
319-ма підприємствами, організаціями та установами. Створено і діє 361 
база для проходження виробничої практики.  

Двосторонні відносини університету з підприємствами дозволяють 
підвищити конкурентоспроможність випускників ПолтНТУ на ринку праці, 
саме тому це питання повинно і буде залишатися на постійному контролі. 
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3. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

Профорієнтаційна робота 

Протягом 2015 року університетом активно здійснювалися різноманітні 
профорієнтаційні заходи. Так 20 серпня 2015 року було проведено семінар-
навчання керівників відокремлених підготовчих курсів та представників 
відділів і управлінь освіти Полтавської області, на якому керівники навчальних 
закладів домовились з Полтавським національним технічним університетом 
імені Юрія Кондратюка про співпрацю та спільну роботу щодо створення та 
продовження роботи відокремлених підготовчих курсів, котрі почнуть роботу 
вже у жовтні 2015 року.  

В результаті ПолтНТУ підписав угоди про співпрацю ще з 23-ма школами 
Полтавської області. 

 

Таблиця 9 – Перелік угод про співпрацю ПолтНТУ із загальноосвітніми 
навчальними закладами Полтавської області 

№ 
з/п Назва навчального закладу 

1 Артемівська загальноосвітня школа I–III ступенів Чутівської районної 
ради Полтавської області. 

2 Великобагачанська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 
Великобагачанської районної ради Полтавської області. 

3 Гадяцька спеціалізована школа-інтернат І–ІІІ ступенів імені 
Є.П. Кочергіна. 

4 Гребінківська гімназія Гребінківської районної ради Полтавської області. 
5 Диканська гімназія імені М.В. Гоголя Диканської районної ради. 

6 Зіньківська спеціалізована школа I–III ступенів №1 Зіньківської районної 
ради Полтавської області. 

7 Зіньківська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів №2 Зіньківської районної 
ради Полтавської області. 

8 Карлівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №4 Карлівської 
районної ради. 

9 Кобеляцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №2 імені Олеся 
Гончара. 

10 Козельщинська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів. 

11 Комсомольська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 6 
Комсомольської міської ради Полтавської області. 

12 Котелевська загальноосвітня школа №4 І–ІІІ ступенів Котелевської 
районної ради. 
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Продовження таблиці 9 
 

№ 
з/п Назва навчального закладу 

13 Лохвицька гімназія № 1 Лохвицької районної ради Полтавської області. 

14 Лубенська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 4 Лубенської міської 
ради. 

15 Машівська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів Машівської районної 
ради Полтавської області. 

16 Миргородська спеціалізована школа І–ІІІ ст. № 5 Миргородської міської  
ради Полтавської області. 

17 Новосанжарський навчально-виховний комплекс. 

18 Опішнянська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів Зіньківської районної 
ради Полтавської області. 

19 Оржицька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів імені І.Я. Франка 
Оржицької районної ради Полтавської області. 

20 Решетилівська  гімназія імені І.Л. Олійника Решетилівської районної 
ради Полтавської області. 

21 Семенівський навчально-виховний комплекс №1 імені М.М. Хорунжого. 
22 Хорольська гімназія Хорольської районної ради Полтавської області. 

23 Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського Шишацької 
районної ради Полтавської області. 

 

    

    
 

Підписання угод з навчальними закладами Полтавської області 
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4 вересня 2015 року у ПолтНТУ відбувся семінар-нарада директорів шкіл 
міста Полтави. Учасники наради обговорили результати проведення вступної 
кампанії та визначили напрями подальшого співробітництва. Під час наради 
було зазначено, що кожен 6-й випускник вступив саме до ПолтНТУ. 

 

 
Нарада директорів загальноосвітніх шкіл міста Полтава 

 

     
 

Нагородження керівників  загальноосвітніх шкіл міста Полтава 
за багаторічну плідну співпрацю з ПолтНТУ 

 
Уперше 7 жовтня 2015 року відбулася обласна нарада директорів 

професійно-технічних навчальних закладів, на якій ПолтНТУ уклав угоди з 
ПТНЗ Полтавської обл. і з Департаментом освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації (38 угод). Таким чином, набуває подальшого розвитку 
система ступеневої освіти підготовки фахівців, у першу чергу інженерно-
технічного спрямування, для регіонального ринку праці. 
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Підписання угод про співпрацю ПолтНТУ з ПТНЗ Полтавської області 
 

 
 

Підписання угоди про співпрацю ПолтНТУ з Департаментом освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації 

 

Організація довузівської підготовки 

1 жовтня 2015 року розпочалися заняття на підготовчих курсах у місті 
Полтава (денна та заочна форми навчання) та в містах і районах Полтавської 
області. Згідно з укладеними угодами розпочалися заняття на підготовчих 
курсах у містах та районних центрах Полтавської області, а саме: 
смт Решетилівка, смт Опішня, місто Кобеляки, м. Зіньків, м. Комсомольськ, 
м. Лубни, м. Гадяч. Проведено роботу з відкриття підготовчих курсів у Хоролі, 
Лохвиці, смт Диканька, Семенівка, Чутове. 
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Таблиця 10 – Довідка про кількісний склад слухачів підготовчих курсів 
центру доуніверситетської підготовки ПолтНТУ 

 

№ з/п Місце знаходження Форма 
навчання Станом на 01.12.2015 

1.  м. Полтава денна 95 
2.  м. Полтава заочна 20 
3.  м. Гадяч відокремлені 31 
4.  м. Лубни відокремлені 12 
5.  смт Опішня відокремлені 10 
6.  смт Решетилівка відокремлені 21 
7.  м. Кобеляки відокремлені 15 
8.  м. Зіньків відокремлені 19 
9.  м. Комсомольск відокремлені 27 

 УСЬОГО:  250 
 

Протягом вересня – жовтня 2015 року співробітники ЦДП провели зустрічі 
з випускниками та педагогічними колективами ЗОШ Полтавської області з 
метою проведення профорієнтаційних заходів та відкриття підготовчих курсів.  

 

Таблиця 11 – Профорієнтаційні заходи у містах і районах Полтавської області 

№ Назва заходу Дата 
проведення 

1.  
Зустрічі з випускниками та педагогічним колективом в 
Артемівській загальноосвітній школі I–III ступенів 
Чутівської районної ради Полтавської області 

9 вересня 
2015 р. 

2.  Зустрічі з випускниками та педагогічним колективом у 
Великобагачанській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів 
Великобагачанської районної ради Полтавської області 

18 вересня 
2015 р. 

3.  Зустрічі з випускниками та педагогічним колективом у 
Кобеляцькій загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів №2 імені 
Олеся Гончара 

24 вересня 
2015 р. 

4.  Зустрічі з випускниками та педагогічним колективом у 
Лохвицькій гімназія №1 Лохвицької районної ради 
Полтавської області 

9 жовтня 
2015 р. 

5.  Зустрічі з випускниками та педагогічним колективом у 
Семенівському навчально-виховному комплексі №1 імені 
М.М. Хорунжого 

17 вересня 
2015 р. 

6.  Зустрічі з випускниками та педагогічним колективом у 
Хорольській гімназії Хорольської районної ради 
Полтавської області 

08 жовтня 
2015 р. 

7.  Зустрічі з випускниками та педагогічним колективом в 
Опішнянській спеціалізованій школі I–III ступенів 
Зіньківської районної ради Полтавської області 

13 жовтня 
2015 р. 
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Продовження таблиці 11 
 

№ Назва заходу Дата 
проведення 

8.  
Зустрічі з випускниками та педагогічним колективом у 
Зіньківській спеціалізованій школі I–III ступенів №1  
Зіньківської районної ради Полтавської області 

13 жовтня 
2015 р. 

9.  
Зустрічі з випускниками, батьками та педагогічним 
колективом у Диканській гімназії імені М.В. Гоголя  
Диканської районної ради 

25 вересня 
2015 р.; 

16 жовтня 
2015 р. 

10.  

Зустрічі з випускниками, батьками та педагогічним 
колективом у Гадяцькій спеціалізованій школі-інтернат ім. 
Кочергіна (проведення установчих лекцій з української 
мови та літератури) 

13 жовтня 
2015 р. 

11.  
День науки у ЗОШ №26 м. Полтави (лекція «Світова 
глобалізація і Україна»; лекція «Проблеми єдності 
української нації»; відкритий урок із фізики) 

10 
листопада 

2015 р. 

12.  Міська науково-практична профорієнтаційна конференція 
«Комсомольськ: вчора, сьогодні, завтра» 

25 
листопада 
2015 року 

 

 
 

День абітурієнта у загальноосвітніх школах Диканського району 
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Відкриття підготовчих курсів ПолтНТУ у Кобеляцькій ЗОШ №2 
імені Олеся Гончара 

 

 
Зустрічі з учнями випускних класів та педагогічним колективом у 

Семенівському навчально-виховному комплексі №1 
імені М.М. Хорунжого 

 

Співробітництво з Харківським регіональним центром оцінювання якості 
освіти 

 

17 листопада 2015 року було підписано угоду про співробітництво 
ПолтНТУ з Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти. 
Відповідно до цієї угоди у ПолтНТУ діють: 

• 2 пункти реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання; 
• 2 пункти проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання; 
• 2 пункти проведення основної сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання. 
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Підписання угоди про співробітництво між ПолтНТУ і ХРЦОЯО 
 

Під час проведення реєстрації, пробного тестування й основної сесії 
зовнішнього незалежного оцінювання університет відвідали понад 3 тисячі 
абітурієнтів. 

 

  
 

Учні випускних класів на пунктах тестування ПолтНТУ під час ЗНО 
 

Співробітництво з Полтавським територіальним відділенням МАН 
України 

Важливим досягненням цього року було активне співробітництво 
ПолтНТУ із Полтавським територіальним відділенням МАН України, яке діє на 
базі нашого університету. І я як президент Полтавського територіального 
відділення МАН і голова ради ректорів роблю усе можливе, щоб робота з 
обдарованою шкільною молоддю продовжувалась за всіма науковими 
напрямами. 

За результатами третього етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідних робіт учнів – вихованців Малої академії наук України 
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команда від Полтавської області набрала 47 залікових балів (у минулому році – 
36 балів). 

30 учнів – вихованців Полтавського територіального відділення МАН 
стали призерами фінального етапу. 

Юні науковці Полтавщини здобули 3 перших місця, 11 других та 16 третіх 
– усього 30 призових місць. 

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. В 
урочистому нагородженні взяли участь президент Малої академії наук України 
Довгий Станіслав Олексійович, президент Національної академії педагогічних 
наук України Кремень Василь Григорович, Мустафаєв Фемій Мансурович, 
народний артист України. 

 

   

   
 

Нагородження переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 
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Таким чином, набравши 47 балів, Полтавське територіальне відділення 
МАН України посіло 6 рейтингове місце серед 25 областей України. 

 
 

А за кількістю дітей, охоплених науково-дослідницькою роботою у 
позашкільних навчальних закладах, Полтавська область займає друге місце в 
нашій державі. 
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Як і у попередні роки, кількість наукових заходів Малої академії наук, 

проведених у 2015 році на базі ПолтНТУ, збільшувалась. 

У вересні 2015 року в університеті в рамках діяльності Полтавського 

територіального відділення Малої академії наук України було проведено 

обласний семінар керівників районних та міських відділів по роботі з 

обдарованою молоддю. 
 

  
 

Учасники обласного семінару керівників районних та міських відділів 
по роботі з обдарованою молоддю 

 
Традиційним початком нового сезону інтелектуальних змагань учнів – 

учасників Малої академії наук України стало проведення 26 вересня 2015 року 

обласної науково-практичної конференції «Пізнання історичної минувшини в 

іменах – підґрунтя освіти нації». У цьому заході взяли участь 150 учасників, які 

прибули з усіх районів Полтавщини. 

Високий рівень наукової підготовки, творчий підхід до вивчення історії 

рідного краю продемонстрували учасники обласного літературного конкурсу 

«Відлуння заповітів земляків», який проведено у Полтавському національному 

технічному університеті імені Юрія Кондратюка 16 жовтня 2015 року. На 

розгляд конкурсної комісії представили свої наукові праці понад 100 учасників 

Полтавського територіального відділення Малої академії наук України. 
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Учасники обласної науково-практичної конференції  
«Пізнання історичної минувшини в іменах – підґрунтя освіти нації» 
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Учасники обласного літературного конкурсу  
«Відлуння заповітів земляків» 
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У грудні 2015 року для найактивніших учнів Полтавського 
територіального відділення Малої академії наук України у Полтавському 
національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка було 
проведено другий етап школи громадянської і волонтерської активності та 
патріотичного виховання «Агенти змін». 

 

  

  

   
 

Учасники другого етапу школи громадянської і волонтерської активності 
та патріотичного виховання «Агенти змін» 
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Полтавське територіальне відділення МАН України, Молодіжна ініціатива 
«Серце в долоньках», Благодійна фундація «Діти надії», Центр політичних 
студій та аналітики спільно з фахівцями Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова та Полтавського національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка провели сесійні збори 2-го етапу школи громадянської 
активності та патріотичного виховання «Агенти змін» з метою виховання 
громадянської свідомості учнівської молоді України шляхом неформального 
інтерактивного навчання. Школа «Агенти змін» працює з активними дітьми, які 
мають бажання засновувати та розвивати ініціативи, спрямовані на 
вдосконалення життя своєї громади, школи, району, села чи міста у реаліях 
українського сьогодення. Заняття в школі мають на меті сформувати в 
учасників усвідомлення своєї ролі у громаді, участі та можливостей впливу на її 
розвиток та поглибити розуміння понять «громадянське суспільство», 
«громада», «відповідальна участь». 

Участь ПолтНТУ в освітніх виставках 

Зазначені вагомі досягнення у роботі з обдарованою молоддю, активна 
профорієнтаційна робота та позитивні результати формування контингенту 
першокурсників здобули високу оцінку на щорічних освітянських міжнародних 
і всеукраїнських виставках і презентаційних форумах. У вересні на Першій 
міжнародній професійній спеціалізованій виставці «ЗНО–2016. Освіта в 
Україні. Освіта за кордоном» (м. Київ) ПолтНТУ отримав диплом-Гран-прі – 
2015 у номінації «Лідер інновації у діяльності навчального закладу 
«університет-новатор»; диплом за найкращу презентацію своїх досягнень у 
національній освіті України. А у листопаді на Двадцять восьмій спеціалізованій 
виставці «Освіта та кар’єра. День студента – 2015» (м. Київ) наш університет 
здобув почесне звання «Лідер вищої освіти України» та Гран-прі у номінації 
«Профорієнтаційна робота серед молоді». 
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Диплом-Гран-прі – 2015, вручений ПолтНТУ в номінації 

«Лідер інновації у діяльності навчального закладу «університет-новатор» 
 

  
 

Почесне звання «Лідер вищої освіти України»; Гран-прі у номінації 
«Профорієнтаційна робота серед молоді»; диплом-Гран-прі у номінації 

«Профорієнтаційна робота серед молоді» 
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Виконання державного замовлення на підготовку фахівців із вищою 
освітою 

 

ПолтНТУ отримав державне замовлення у кількості 482 місця. 

До університету подано 5322 заяви від більше ніж  2500 абітурієнтів із усіх 

регіонів України, що забезпечило середній конкурс 2,1 заяви на одне місце 

ліцензійного обсягу. Середній конкурс на місця державного замовлення у 2015 

році склав 11 заяв на місце. 

План прийому за державним замовленням університет виконав повністю. 

Усього на І курс на денну форму зараховано 1111; на заочну форму – 100 

осіб. Разом зі спеціалістами та магістрами набір до університету становить 2326 

осіб. 

Прийом на навчання для здобуття ступеня «бакалавр» здійснювався на 

підставі повної загальної середньої освіти (за конкурсом балів сертифікатів та 

середнього балу атестата) та на підставі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» 

(за результатами конкурсу середнього бала диплома молодшого спеціаліста та  

результату фахового вступного випробування) як за денною, так і за заочною 

формами навчання. 

Прийом на навчання для здобуття ступеня «бакалавр» на підставі 

повної загальної середньої освіти за денною формою навчання 

Державне замовлення прийому на навчання для здобуття ступеня 

«бакалавр» на підставі повної загальної середньої освіти за денною формою 

навчання склало 321 місце (з них 5 місць квоти для прийому іноземців). За 

кількістю місць отриманого державного замовлення для вступників на базі 

повної загальної середньої освіти пріоритетними були напрями інженерно-

технічних галузей. За напрямом «Будівництво» держзамовлення було 

найбільшим і складало 50 місць (у минулому році – 55 місць), «Нафтогазова 

справа» – 47 (у минулому році – 50), «Архітектура» – 34 місця, «Комп’ютерна 

інженерія» та «Комп’ютерні науки» – по 20 місць. На інші напрями – від 15 

місць і менше. На напрями «Машинобудування» й «Управління персоналом та 

економіка праці» держзамовлення  не надавалося.  
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Найбільша кількість заяв надійшла на напрями «Комп’ютерна інженерія» – 

294 заяви, «Менеджмент» – 288 заяв, «Туризм» – 277 заяв, «Економіка 

підприємства» – 269 заяв, «Фінанси і кредит» – 264 заяви, «Нафтогазова 

справа» – 238 заяв. 

Конкурс на вступ до університету забезпечив стовідсоткове виконання 

державного замовлення. 

Найбільша кількість абітурієнтів зараховано на напрями «Нафтогазова 

справа» – 76 осіб, «Будівництво» – 56 осіб, «Здоров’я людини» – 50 осіб.  

На навчання за кошти фізичних та юридичних осіб найкраще зарахування 

на напрями: «Здоров’я людини» – 47 осіб, «Економіка підприємства» й 

«Управління персоналом та економіка праці» – по 36 осіб, «Менеджмент» – 33 

особи. 

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

загальної середньої освіти за денною формою навчання зараховано 760  осіб, з 

них 318 осіб – на бюджет та 442 – на контракт. 

Співвідношення для даної категорії вступників у 2015 р. наступне: 42% – 

на бюджет, 58% – на контракт. 

Прийом на навчання для здобуття ступеня «бакалавр» на підставі 

ОКР «молодший спеціаліст» за денною формою навчання 

Держзамовлення для даної категорії становило 161 місце. За кількістю 

держзамовлення пріоритетними були напрями інженерно-технічних галузей. За 

напрямом «Будівництво» держзамовлення склало 30 місць, «Нафтогазова 

справа» – 25, «Теплоенергетика» – 15, «Гірництво» – виділено 25 місць 

державного замовлення. 

Держзамовлення на навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст» 

виконано повністю. 

Найкращій набір на напрями «Нафтогазова справа» – 76 осіб (більше, ніж у 

минулому році, на 17 осіб), «Будівництво» – 40 осіб, (на рівні минулого року), 

вдалий набір на напрям «Гірництво» – 40 осіб,  на напрям «Електромеханіка» – 

36 осіб. 
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Усього на денну форму навчання за скороченим терміном підготовки 

зараховано 351 особа. У минулому році за скороченим терміном підготовки 

було зараховано 328 осіб. Кількість зарахованих на скорочений термін 

підготовки на базі ОКР «молодший спеціаліст» складає 32% від загальної 

кількості зарахованих на навчання для здобуття ступеня  «бакалавр».  

До університету вступили випускники структурних підрозділів.  
З Миргородського художньо-промислового коледжу імені М.В. Гоголя – 

60 осіб, з Полтавського нафтового геологорозвідувального технікуму – 130 

осіб. 

Серед випускників  інших технікумів до університету зараховано 49 осіб з 
Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва, з 
Полтавського кооперативного технікуму Полтавської облспоживспілки – 9, з 
Полтавського політехнічного коледжу – 38, Полтавського аграрно-
економічного коледжу – 26 осіб. 

 
Загальні результати прийому на навчання для здобуття ступеня 

«бакалавр» за денною формою навчання 

Набір у межах ліцензії виконано за напрямами  «Філологія», «Здоров’я 

людини», «Гірництво». На напрям «Комп’ютерні науки» набір складає 90% від 

ліцензійного обсягу. 

Найбільшу частку контрактників ми отримали за напрямами «Нафтогазова 

справа» – 65 осіб плюс 17 іноземців, «Здоров’я людини» – 47 осіб, «Економіка 

підприємства» – 39 осіб, «Управління персоналом» – 36 осіб, «Фінанси і 

кредит» – 34 особи.  

За результатами прийому у 2015 році на навчання для здобуття ступеня 

«бакалавр» за денною формою навчання зараховано 1112 осіб, з них 482 – за 

державним замовленням, 630 осіб зараховано на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб, 10 осіб зараховано на старші курси. 

Цього року співвідношення бюджет/контракт становить 43% / 57%. У 2014 
році – 41% на 59%; у 2013 році – 42% на 58%; у 2012 році – 49% на 51%.  
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Таблиця 12 – Результати прийому на навчання для здобуття ступеня «бакалавр» 

за денною формою навчання по факультетах 

Факультети Зараховано % у загальному 
наборі місце 

Архітектурний  59 5,3 8 
Будівельний  131 11,8 3 
Гуманітарний  103 9,3 7 
Електромеханічний  112 10,1 4 
Інформаційно-
телекомунікаційних технологій 
та систем  

108 9,6 6 

Менеджменту та бізнесу  111 10 5 
Нафти і газу та 
природокористування  307 27,6 1 

Фінансово-економічний  181 16,3 2 
УСЬОГО:  1112   

 
 

Серед 482 зарахованих за державним замовленням 318 абітурієнтів 

зараховано на базі повної середньої освіти, 161 абітурієнт зарахований на 

навчання за скороченим терміном підготовки на базі здобутого ОКР 

«молодший спеціаліст». 

Серед 630 осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних 

осіб, 440 зараховані на повний термін навчання, 190 – на навчання за 

скороченим терміном підготовки.  

Загальні результати прийому на навчання для здобуття ступеня «бакалавр» 
за денною формою навчання такі: найбільший прийом на факультет нафти і 
газу та природокористування і фінансово-економічний факультет (відповідно 
307 та 181 зарахованих). 

Слід також відмітити гуманітарний факультет, який зарахував 92 
абітурієнти  при мінімальній кількості місць держзамовлення (всього 11 місць).  

На навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на підставі ОКР 
«молодший спеціаліст» за заочною формою навчання зараховано 81 особа. На 

 60 



напрям «Нафтогазова справа» – 33 особи (у минулому році було 69). На 
напрями «Будівництво», «Фінанси і кредит», «Геодезія, картографія та 
землеустрій» зараховано 12 осіб. 

Усього на заочну форму навчання цього року зараховано 100 осіб. 
 
Формування контингенту студентів для здобуття ступеня «магістр» та 

ОКР «спеціаліст» за денною та заочною формами навчання 
Прийом на ОКР «спеціаліст» за денною формою навчання 
Державне замовлення за ОКР «спеціаліст» не надходило. 
Усього за ОКР «спеціаліст» на денну форму навчання прийнято 65 осіб,  

усі – за кошти фізичних та юридичних осіб.  
Кількість зарахованих на ОКР «спеціаліст» за денною формою 

зменшується: у 2011 році – 762 особи; у 2012 – 432, у 2013 році – 430, у 2014 
році – 298, у 2015 році – 65 осіб. Така тенденція відповідає переходу на 
двоступеневу систему підготовки «бакалавр» – «магістр», визначену Законом 
України «Про вищу освіту». 

 
Таблиця 13 – Загальні результати прийому на ОКР 

«спеціаліст» по факультетах на денну форму навчання 

Факультети Зараховано 
Будівельний 11 

Електромеханічний 24 

Нафти і газу та природокористування 30 
УСЬОГО: 65 

 
Прийом на ОКР «спеціаліст» за заочною формою навчання 
Державне замовлення на ОКР «спеціаліст» за заочною формою навчання 

не надходило. 
На навчання за кошти фізичних та юридичних за заочною формою 

навчання на ОКР «спеціаліст» зараховано 147 осіб.  
Найбільша кількість зарахована за спеціальностями: «Видобування нафти і 

газу» – 42 особи; «Обладнання нафтових і газових промислів» – 25 осіб; 
«Промислове і цивільне будівництво» – 22 особи. 
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Найбільшу кількість спеціалістів за заочною формою зараховано на 
факультети нафти і газу та природокористування – 85 осіб. 

 
Прийом на навчання для здобуття ступеня «магістр» за денною 

формою навчання 

Державне замовлення на навчання для здобуття ступеня «магістр» за 

денною формою навчання надійшло в обсязі 263 місця. Держзамовлення 

виконано повністю. На навчання для здобуття ступеня «магістр» за денною 

формою всього зараховано 793 особи. На навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб зараховано 530 осіб.  

Найбільше держзамовлення за ступенем «магістр» виділено на 

спеціальність «Видобування нафти і газу» – 38 місць, на «Обладнання нафтових 

і газових промислів» – 30 місць, «Електромеханічні системи автоматизації та 

електропривод» – 20 місць. 

 

Таблиця 14 – Результати прийому  на навчання для здобуття ступеня «магістр» 

за денною формою навчання 

Код МАГІСТР, ДЕННА 
ФОРМА 

Ліцензій
ні обсяги 

Зарахо
вано, 

бюджет 

Зараховано, 
контракт Іноземці Зараховано 

8.02020501 Образотворче мистецтво 7  3  3 

8.02020801 
Декоративно-прикладне 
мистецтво (за видами) 12 2 1  3 

8.03050201 Економічна кібернетика 50 3 24  27 

8.03050301 Міжнародна економіка 50  14 5 19 

8.03050401 

Економіка підприємства (за 
видами економічної 
діяльності) 

75 3 50  53 

8.03050701 Маркетинг 50 2 21  23 

8.03050801 

Фінанси і кредит (за 
спеціалізованими 
програмами) 

75 5 25 1 31 

8.03050802 Банківська справа 40  6  6 

8.03050901 Облік і аудит 70 3 19 1 23 

8.03060101 

Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами 
економічної діяльності) 

20  6 2 8 

8.03060102 
Менеджмент інноваційної 
діяльності 25 2 3  5 

8.03060104 
Менеджмент зовнішньо-
економічної діяльності 25 2 4  6 
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Продовження таблиці 14 
 

Код МАГІСТР, ДЕННА 
ФОРМА 

Ліцензійн
і обсяги 

Зарахо
вано, 

бюджет 

Зараховано, 
контракт Іноземці Зараховано 

8.03060105 
Менеджмент інвестиційної 
діяльності 25 2 4  6 

8.03060107 Логістика 25 3 7  10 

8.04010601 
Екологія та охорона 
навколишнього середовища 25 4 2  6 

8.04010602 

Прикладна екологія та 
збалансоване природо-
користування (за галузями) 

20 3 2  5 

8.04030201 Інформатика 25 2 8  10 

8.05010104 Системи штучного інтелекту 30 9 20 1 30 

8.05010201 
Комп’ютерні системи та 
мережі 30 8 14  22 

8.05030401 Видобування нафти і газу 85 38 11 20 69 

8.05030403 
Обладнання нафтових і 
газових промислів 80 30 10  40 

8.05050201 
Технології 
машинобудування 50 10 13  23 

8.05050308 

Підйомно-транспортні, 
дорожні, меліоративні 
машини і обладнання 

40 10 21  31 

8.05070204 

Електромеханічні системи 
автоматизації та 
електропривод 

60 20 25  45 

8.05090302 
Телекомунікаційні системи 
та мережі 30 10 12 1 23 

8.06010101 
Промислове і цивільне 
будівництво 125 18 15 6 39 

8.06010103 
Міське будівництво та 
господарство 35 4 5  9 

8.06010104 

Технології будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів 

25 5 16  21 

8.06010105 
Автомобільні дороги і 
аеродроми 25 9 15  24 

8.06010107 
Теплогазопостачання і 
вентиляція 20 17 3  20 

8.06010108 
Водопостачання та 
водовідведення 20 3   3 

8.06010201 
Архітектура будівель і 
споруд 15 2 11 2 15 

8.06010202 Містобудування 30 3 23  26 

8.06010203 
Дизайн архітектурного 
середовища 35 3 22  25 

8.06010302 
Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів 30 8 5  13 

8.07010601 
Автомобілі та автомобільне 
господарство 40 15 15 1 31 

8.15010002 Державна служба 25  13  13 

8.18010016 
Управління фінансово-
економічною безпекою 25 2 15  17 

8.18010016 Бізнес-адміністрування 25 3 1 6 10 

УСЬОГО: 1499 263 484 46 793 
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На навчання за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття ступеня 

«магістр» найбільша кількість осіб зарахована на спеціальність «Економіка 

підприємства (за видами економічної діяльності)» – 50 осіб.  

Набір у межах ліцензійного обсягу здійснено за спеціальностями «Системи 
штучного інтелекту», «Архітектура будівель і споруд», «Теплогазопостачання і 
вентиляція», «Автомобільні дороги і аеродроми» (96%). 

Якщо аналізувати факультети за кількістю зарахованих та за внеском у 
набір за кошти фізичних і юридичних осіб (таблиця 14), то найкращий прийом 
на фінансово-економічному факультеті – частка у загальному наборі магістрів 
на контракт складає більше 28,3%. 

 
 

Таблиця 15 - Загальні результати прийому на навчання 
для здобуття ступеня «магістр» по факультетах 

на денну форму навчання 

Факультети 

Л
іц

ен
зі

йн
і 

об
ся

ги
 

За
ра

хо
ва

но
 

(б
ю

дж
ет

) 

За
ра

хо
ва

но
 

(к
он

тр
ак

т)
 

За
ра

хо
ва

но
 

(ін
оз

ем
ці

) 

За
ра

хо
ва

но
 

Архітектурний 99 10 60 2 72 
Будівельний 210 36 51 6 93 
Електромеханічний 190 55 74 1 130 
Інформаційно-телекомунікаційних 
технологій та систем 115 29 54 2 85 

Менеджменту та бізнесу 265 18 68 9 95 
Нафти і газу та природокористування 280 103 33 20 156 
Фінансово-економічний  340 12 144 6 162 
УСЬОГО: 1499 263 484 46 793 
 
Прийом на ОКР «магістр» за заочною формою навчання 

Державне замовлення за заочною формою за ступенем  «магістр» надійшло 

у кількості 20 місць за спеціальністю «Державна служба». Державне 

замовлення виконано повністю. 
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Таблиця 16 - Результати прийому на навчання для здобуття 
ступеня «магістр» за заочною формою навчання 

 

МАГІСТР, ЗАОЧНА 

Л
іц

ен
зі

йн
і 

об
ся

ги
 

За
ра

хо
ва

но
 

(б
ю

дж
ет

) 
За

ра
хо

ва
но

 
(к

он
тр

ак
т)

 

У
С

ЬО
ГО

 
за

ра
хо

ва
но

 

8.03050401 Економіка підприємства (за 
видами економічної діяльності) 30   12 12 

8.03050801 Фінанси і кредит (за 
спеціалізованими програмами) 25   14 14 

8.06010101 Промислове і цивільне 
будівництво 50   17 17 

8.06010103 Міське будівництво та 
господарство 10   5 5 

8.15010002 Державна служба 25 20 1 21 
УСЬОГО 205 20 49 69 

 
Таблиця 17 - Загальні результати прийому на навчання для здобуття 

ступеня «магістр» по факультетах на заочну форму навчання 
 

Факультети Бюджет Зараховано 
(бюджет) 

Зараховано 
(контракт) Зараховано 

Будівельний   22 22 
Фінансово-
економічний  20 20 27 47 

УСЬОГО: 20 20 49 69 
 

На навчання за кошти фізичних та юридичних осіб зараховано 27 осіб на 
фінансово-економічний факультет та 22 особи – на будівельний факультет.  

Доведений обсяг державного замовлення за ступенем «бакалавр» та 
«магістр» за усіма напрямами (спеціальностями) підготовки виконаний 
повністю.  

На навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за державним 
замовленням прийнято 482 особи за денною формою. За заочною формою 
держзамовлення не надходило. 

На навчання за ОКР «спеціаліст» державне замовлення не надходило.  
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На навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за державним 
замовленням прийнято 263 особи за денною формою та 20 – за заочною. 

На навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за кошти 
фізичних та юридичних осіб прийнято 630 осіб за денною формою та 100 – за 
заочною.  

На навчання за ОКР «спеціаліст» за кошти фізичних та юридичних осіб 
прийнято 65 осіб за денною формою навчання та 147 – за заочною.  

На навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за кошти фізичних 
та юридичних осіб прийнято 530 осіб за денною формою навчання та 69 – за 
заочною. 

На старші курси зараховано 24 особи.   
Усього до університету в 2015 році зараховано 2326 осіб.  
Щодо прийому на навчання до відокремлених структурних підрозділів 

університету зазначимо, що до Миргородського художньо-промислового 
коледжу імені М.В. Гоголя зараховано 113 осіб; до Полтавського нафтового 
геологорозвідувального технікуму – майже вдвічі більше – 283 особи. 

 
 

Післядипломна освіта 
 

Метою післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб 
громадян в особистісному та професійному зростанні, а також забезпечення 
потреб держави в кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та 
культури, здатних компетентно і відповідально виконувати посадові функції, 
впроваджувати у виробництво новітні технології, сприяти подальшому 
соціально-економічному розвитку суспільства. 

Ураховуючи вимоги часу щодо забезпечення неперервності освіти 
громадян як чинника соціального та економічного прогресу суспільства, 
виконуючи вимоги МОН України з цього питання як одного із пріоритетних 
напрямів розвитку вищої освіти і науки у 2015 році, в університеті 
удосконалювались умови для реалізації принципу «Освіта впродовж усього 
життя» і вживались заходи з розширення можливостей післядипломної освіти.  

 66 



Цю діяльність в університеті здійснював навчально-методичний центр 
дистанційної та післядипломної освіти, який у звітному році активно проводив 
перепідготовку й підвищення кваліфікації спеціалістів.  

На сьогодні відповідно до ліцензії на провадження діяльності з надання 
освітніх послуг ПолтНТУ має право на перепідготовку спеціалістів (отримання 
другої вищої освіти) за десятьма (в минулому році – вісім) спеціальностями: 

• Фінанси; 

• Облік і аудит; 

• Економіка підприємства; 

• Обладнання нафтових і газових промислів; 

• Менеджмент організацій; 

• Екологія; 

• Промислове та цивільне будівництво; 

• Комп’ютерні системи та мережі; 

• Міське будівництво та господарство; 

• Автомобілі та автомобільне господарство. 
Протягом 2015 року другу вищу освіту отримували 310 осіб, з них 156 – 

завершили навчання. 
Протягом 2015 року поступило на навчання для отримання другої вищої 

освіти 65 осіб. 
 

Таблиця 18 – Контингент слухачів післядипломної вищої освіти 

№ Роки Зараховано 
( чол.) 

Загальний контингент 
( чол.) 

1 2010–2011  145 348 

2 2011–2012 164 357 

3 2012–2013 137 328 

4 2013–2014 130 282 

5 2014–2015 122 313 

6 2015–2016 65 310 
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Рис. 10. Контингент слухачів післядипломної вищої освіти 
 

У 2015 році університетом надано освітні послуги з підвищення 
кваліфікації 235 особам: 

• 100 осіб – за напрямом «Державне управління»; 
• 1 особа – за напрямом «Геотехніка»; 
• 124 осіб – за напрямом «Комп’ютерні системи та мережі»; 
• 10 осіб – за напрямом «Метрологічне забезпечення». 
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 підвищенню 
кваліфікації спеціалістів. Відповідно до постанови навчались 155 осіб, які 
отримали ваучери на навчання від служби зайнятості за спеціальностями: 
«Промислове та цивільне будівництво» – 16 слухачів; «Комп’ютерні системи та 
мережі» – 146 слухачів. 

 

Таблиця 19 – Контингент осіб, які пройшли підвищення кваліфікації 

№ Роки Курси підвищення кваліфікації 
1 2010–2011 73 
2 2011–2012 74 
3 2012–2013 72 
4 2013–2014 296 
5 2014–2015 171 
6 2015–2016 235 
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Курси підвищення кваліфікації
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Рис. 11. Кількість осіб, які пройшли курси підвищення кваліфікації 
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4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Навчальний процес в університеті забезпечують 68 докторів наук, 
професорів (12,6%) та 361 кандидат наук, доцент (66,8%). 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. 

 

Таблиця 20 – Кадрове забезпечення кафедр університету 

№ Кафедра 
Доктори 

наук, 
професори 

Кандидати 
наук, 

доценти 

1 Архітектури будівель та 
містобудування 1 6 

2 Дизайну архітектурного середовища  1 5 
3 Основ архітектури 1 3 
4 Образотворчого мистецтва 2 6 
5 Нарисної геометрії і графіки - 6 
6 Архітектури  та міського будівництва 1 11 

7 Автомобільних доріг, геодезії  та 
архітектури сільських будівель 1 13 

8 Залізобетонних і кам’яних конструкцій 
та опору матеріалів 1 15 

9 Конструкцій із металу, дерева і 
пластмас 2 8 

10 Організації і технології будівництва та 
охорони праці 3 14 

11 Будівельної та теоретичної механіки 1 14 

12 Технології будівельних конструкцій, 
виробів і матеріалів 1 5 

13 Економіки підприємства та управління 
персоналом 3 12 

14 Фінансів і банківської справи  5 20 

15 Економічної теорії та регіональної 
економіки 2 8 

16 Міжнародної економіки та маркетингу 2 6 

17 Комп’ютерних та інформаційних 
технологій і систем 3 8 

18 Комп’ютерної інженерії 3 18 

19 Прикладної математики, інформатики  і 
математичного моделювання 2 4 

20 Менеджменту і логістики 2 14 
21 Туризму та адміністрування 1 4 
22 Обліку і аудиту 1 8 
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Продовження таблиці 20 
 

№ Кафедра 
Доктори 

наук, 
професори 

Кандидати 
наук, 

доценти 
23 Економічної кібернетики 1 5 
24 Будівельних машин і обладнання 3 11 
25 Технології машинобудування 1 6 
26 Автоматики і електроприводу 3 10 
27 Вищої математики 1 9 
28 Видобування нафти і газу та геотехніки 2 18 

29 Обладнання нафтових і газових 
промислів 2 9 

30 Фізики 1 4 
31 Хімії - 6 

32 Прикладної екології та 
природокористування 2 6 

33 Гідравліки, водопостачання та 
водовідведення 1 7 

34 Теплогазопостачання,  вентиляції та 
теплоенергетики 1 9 

35 Українознавства, культури та 
документознавства 2 16 

36 Фізичного виховання, спорту та 
здоров’я людини 3 7 

37 Філософії і соціально-політичних  
дисциплін 2 7 

38 Історії - 3 
39 Іноземних мов 1 13 
40 Державного управління і права 3 7 
 УСЬОГО 68 (12,6%) 361 (66,8%) 

 

Визначною подією для науково-педагогічного колективу стало 
нагородження Президентом України Порошенком Петром Олексійовичем 
державними нагородами наших видатних колег:  

– присвоєння почесного звання «Заслужений працівник освіти України» 
доценту Кочерзі Надії Костянтинівні (Указ Президента України від 1 грудня 
2015 року №670/2015 «Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди 24-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта 
проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року»); 

– присвоєння почесного звання «Народний художник України» професору 
Левадному Олександру Миколайовичу (Указ Президента України від 
9 листопада 2015 року №632/2015 «Про відзначення державними нагородами 
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України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 
народного мистецтва»). 

 

       
Заслужений працівник  

освіти України, 
доцент Кочерга Н.К. 

Народний художник України, 
 професор Левадний О.М. 

 

За підсумками 2015 року різко зросла чисельність науково-педагогічних 
працівників, котрі здобули вчене звання доцента (42 особи) та професора 
(3 особи). Таким чином, забезпечується виконання контрактних зобов’язань 
щодо підготовки наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 
(кандидатів, докторів наук) та їх атестацію щодо присвоєння вчених звань. 

 

Таблиця 21 – Кількісні показники присвоєння вчених звань  
професорів/ доцентів у 2015 році 

Факультети Кількість 
2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р 

Архітектурний  1 1 - 1/2 
Фінансово-економічний  2 2 3/2 7 
Нафти і газу та природокористування - - 2 1/10 
Інформаційних та телекомунікаційних 
технологій і систем - - 2 3 

Електромеханічний  - - - 3 
Будівельний  3 1 4 1/6 
Менеджменту та бізнесу 2 1 1/1 4 
Гуманітарний факультет - - 1/3 8 
Усього: 8 1/4 5/14 3/42 
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Рис. 12. Динаміка присвоєння вчених звань професорів та доцентів 

науково-педагогічним працівникам ПолтНТУ 
 
Крім того, поліпшено кадрове забезпечення докторами наук викладання 

дисциплін для магістрів архітектурного факультету. У 2015–2016 н.р. 
викладання дисциплін фахової підготовки за спеціальностями 8.06010201 
«Архітектура будівель і споруд», 8.06010202 «Містобудування», 8.06010203 
«Дизайн архітектурного середовища» забезпечують: доктор архітектури, проф. 
Ніколаєнко В.А.; доктор архітектури, доц. Осиченко Г.О.; доктор архітектури, 
проф. Івашко Ю.В. 

Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», у 2015 році 
оголошено і проведено конкурси на заміщення посад науково-педагогічних 
працівників університету згідно з наказами: 

– наказ № 137 від 21.04.2015. Оголошено в газеті «Освіта» № 17 – 18 від  
15 – 22 квітня 2015 року; 

– наказ № 150 від 30.04.2015. Оголошено в газеті «Освіта» № 20 – 21 від 
6 – 13 травня 2015 року; 

– наказ № 194 від 02.06.2015 року. Оголошено в газеті «Освіта» № 24 – 25 
від 3 – 10 червня 2015 року; 
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– наказ № 210 від 12.06.2015 року. Оголошено в газеті «Освіта» № 26 – 27 
від 17 – 24 червня 2015 року; 

– наказ № 245 від 07.07.2015 року. Оголошено в газеті «Освіта» № 30 – 31 
від 15 – 22 липня 2015 року; 

– наказ № 274 від 24.07.2015 року. Оголошено в газеті «Освіта» № 32 – 33 
від 5 – 12 серпня 2015 року. 

У результаті обрання вченою радою університету 16.07.2015, протокол 
№ 23, із 94-ма науково-педагогічними працівниками укладено контракти 
терміном на 3 – 5 років. 

На засіданнях вченої ради університету 27.08.2015, протокол № 24, та 
28.08.2015, протокол № 25, обрано за конкурсом 156 науково-педагогічних 
працівників, з якими укладено контракти терміном на 3 – 5 років. 

Усі науково-педагогічні працівники університету працюють на підставі 
укладених з ними контрактів, як це передбачено ст. 55 Закону України «Про 
вищу освіту». 

Планування навчального навантаження науково-педагогічним працівникам 
на 2015 – 2016 н.р. забезпечено відповідно до вимог частини 2 статті 56 Закону 
України «Про вищу освіту» з урахуванням пп. 2 п. 7 Прикінцевих положень 
Закону (не перевищує 600 годин). Згідно із затвердженими вченою радою 
університету Нормами часу навчальне навантаження науково-педагогічних 
працівників кафедр у середньому складає не більше 575-ти годин на одну 
ставку на рік. 

У цілому, на всіх кафедрах університету відповідність освіти науково-
педагогічних працівників дисциплінам викладання забезпечується 
спеціальністю вищої освіти або науковою спеціальністю здобутого наукового 
ступеня, вченого звання. Крім того, 68 науково-педагогічних працівників 
протягом 2012 – 2015 років пройшли шестимісячне науково-педагогічне 
стажування у провідних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації 
Києва, Харкова, Івано-Франківська. 

В рамках угоди про науково-педагогічне співробітництво між ПолтНТУ та 
Національною академією педагогічних наук України організовано підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників університету. 
Згідно з наказом університету менеджменту освіти Національної академії 
педагогічних наук України фахівцями Центрального інституту післядипломної 
педагогічної освіти у червні 2015 року було проведено підвищення кваліфікації 
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24-х науково-педагогічних працівників, 33 керівників навчальних підрозділів 
(проректорів, начальників відділів, деканів факультетів, завідувачів кафедр та 
їх заступників), 4-х педагогічних працівників. Усього було підвищено 
кваліфікацію 61-го працівника університету, безпосередньо залучених до 
організації навчального процесу. 

 
Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в 

університеті належить до пріоритетних стратегічних завдань формування 
наукового потенціалу університету та знаходиться під постійним особистим 
контролем ректора і здійснюється через аспірантуру й докторантуру 
університету як основне джерело поповнення кадрів вищої кваліфікації. 
Аспірантура працює за 26-ма науковими спеціальностями: 
01.01.01 «Математичний аналіз»; 
01.01.03 «Математична фізика»; 
01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»;  
01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і 

систем»; 
04.00.06 «Гідрогеологія»; 
03.00.16 «Екологія»; 
05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»; 
05.02.08 «Технологія машинобудування»; 
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»; 
05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання»; 
05.23.04 «Водопостачання, каналізація»; 
05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»; 
08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»; 
08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; 
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної  

діяльності)»; 
08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 
08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»; 
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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».  

       Докторантура працює за 9-ма науковими спеціальностями:  
05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»; 
05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»; 
05.23.02 «Основи і фундаменти»; 
08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; 
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної  

діяльності)»;  
08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 
08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»; 
18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»; 
18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура». 

Підвищенню ефективності підготовки наукових та науково-педагогічних 
кадрів вищої кваліфікації сприяє функціонування в університеті чотирьох 
спеціалізованих учених рад за 7-ма науковими спеціальностями: 

• 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»; 
• Д 44.052.02 для захисту докторських та кандидатських дисертацій за 

спеціальностями: 
05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»; 
05.23.02 «Основи і фундаменти»; 
• Д 44.052.04 для захисту докторських та кандидатських дисертацій за 

спеціальностями: 
18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»; 
18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура»; 
• К 44.052.06 для захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 
05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика». 
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Відкриття спеціалізованої вченої ради К 44.052.06 за спеціальністю 
«Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» стало важливою 
подією для молодих вчених університету та керівників відповідних наукових 
шкіл. У червні 2015 року відбулося перше засідання цієї спеціалізованої вченої 
ради, на якому проведено успішний захист двох кандидатських дисертацій. 

 

 
Перше засідання спеціалізованої вченої ради К 44.052.06 

за спеціальністю «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» 
 
Відповідно до п. 5 розділу 2.3 контракту забезпечено виконання 

державного замовлення на 2015 рік з підготовки науково-педагогічних кадрів 
(наказ МОН України від 24.07.2015 р. № 814 «Про затвердження обсягу 
державного замовлення на підготовку та випуск науково-педагогічних кадрів 
через аспірантуру та докторантуру у 2015 році для вищих навчальних закладів, 
підпорядкованих МОН»). 

Згідно з показниками державного замовлення на підготовку фахівців вищої 
кваліфікації проведено прийом до аспірантури та докторантури університету на 
конкурсній основі. До аспірантури зараховано 4 аспіранти на денну форму 
навчання. До аспірантури університету вступило 6 осіб на навчання за кошти 
фізичних осіб. Із числа випускників університету 2015 року до аспірантури 
вступило 3 особи. 

Також ПолтНТУ проводить підготовку в аспірантурі іноземних громадян. 
У звітному році до аспірантури вступило 5 іноземців, усього навчається 7 
іноземних громадян. 

Систематично проводиться робота з відбору та підготовки претендентів до 
вступу в аспірантуру та докторантуру, зростає кількість вступників, які мають 
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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 становив 15 осіб, з них 13 – за 
денною формою навчання та 2 – за заочною. У рік закінчення аспірантури 
повністю завершили дисертаційні роботи 11 випускників 2015 року, з них вже 
захистили дисертаційні роботи 5 осіб, ще 6 осіб подали роботи до 
спеціалізованих учених рад для захисту. Ефективність роботи аспірантури у 
2015 р. складає: 

– за станом завершення аспірантури роботи над дисертаціями в термін 
навчання (пройшли попередню експертизу) – 73,3% відповідно до діючих 
нормативних документів на рівні МОН України; 

–  за захистами що відбулися та опублікованими об’явами про подання до 
захисту – 60%. 

До докторантури університету зараховано 1 особу згідно з доведеним 
планом державного замовлення. Випуску з докторантури у 2015 році не було. 

Чисельність аспірантів різних років навчання у 2015 р. склала 64 особи  
(51 – очно, з них 1 – за контрактом; 13 – заочно, з них 7 – за контрактом), у 
докторантурі університету проходять підготовку 4 докторанти.  

 

Таблиця 22 – Дані про прийом, випуск, чисельність аспірантів ПолтНТУ  
(2007 – 2015 рр.) 

 

Рік 
Прийом аспірантів Випуск з аспірантури 

Чисельність 
аспірантів 

усього 
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 
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Таблиця 23 – Показники захистів кандидатських і докторських дисертацій 
аспірантами, докторантами та науково-педагогічними 

працівниками ПолтНТУ 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кандидатських 14 16 26 22 31 28 27 24 

Докторських 2 – 2 2 5 4 3 4 
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Рис. 13. Показники захистів кандидатських і докторських дисертацій 
аспірантами, докторантами та науково-педагогічними 

працівниками ПолтНТУ 
 

Такі показники свідчать про виконання умов контракту щодо підготовки 
наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів 
наук). 
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5. РОЗВИТОК НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 
 

Наукова та науково-технічна діяльність в університеті у 2015 році 
здійснювалася на 40 кафедрах, за сприяння Національного контактного пункту 
(НКП) програми досліджень та інновацій Європейського Союзу «Горизонт 
2020» та в 9-ти науково-дослідницьких лабораторіях. 

Тематика науково-дослідницьких робіт, які виконуються в університеті, 
відповідає профілю підготовки спеціалістів і магістрів, 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 2015 р. (Постанова КМ 
України № 942 від 07.09.2011 р.). 

В університеті діють десять загальновизнаних наукових шкіл: 
− механізація трудомістких технологій і процесів будівельного 

виробництва (засновник – 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); 

− проблеми розрахунку, конструювання і впровадження у виробництво 
сталезалізобетонних конструкцій (науковий керівник – лауреат Державної 
премії 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 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 у галузі науки і техніки, доктор 
технічних наук, професор С.Ф. Пічугін ); 
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− 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). 

Успішно розвиваються й нові творчі колективи кафедр університету, 
частина яких уже мають ознаки наукових шкіл. 

Результатом визнання наукових досліджень університету на 
загальнодержавному рівні є присудження Указом Президента України від 8 
грудня 2015 року № 686/2015 авторському колективу у складі д.х.н., проф. 
Соловйова В.В.; к.е.н., доц. Онищенко С.В. та д.е.н., доц. Самойлік М.С. 
Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Розробка та 
впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і 
населення екологічно кризових регіонів України». 

Фінансування наукових робіт у 2015 році здійснювалося за рахунок 
основної діяльності (у межах робочого часу викладачів), 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 2015 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету МОН 
України виконувалося 7 науково-дослідних робіт. Серед тем, що виконувались за 
напрямами досліджень і розробок, 2 – фундаментальні та 5 – прикладні. 

Держбюджетна тематика здійснювалась за такими напрямами: 
− фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем 

розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 
людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у 
світі та сталого розвитку суспільства і держави; 

− енергетика та енергоефективність; 
− науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань; 
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− нові речовини і матеріали. 
Тематика наукових досліджень і розробок така: 

фундаментальні дослідження: 
• Історія філософії у вітчизняній духовній культурі, № д.р. 0113U000381, 

річний обсяг фінансування – 88,89 тис. грн, науковий керівник – д.філос.н., 
професор Аляєв Г.Є.; 

• Дослідження впливу термодинамічних параметрів фазових переходів у 
системах із газовими гідратами на ефективність газогідратних технологій (за 
цією роботою університет є співвиконавцем комплексного міжвузівського 
проекту «Розробка наукових засад фазових перетворень техногенних і 
природних газогідратів та створення новітніх технологій їх видобування». 
Головна організація-виконавець проекту – ДВНЗ «Національний гірничий 
університет»), № д.р. 0115U002419, № д.р. 0215U007270, річний обсяг 
фінансування – 190,885 тис. грн, наукові керівники – д.т.н. Павленко А.М.; д.т.н., 
професор Зоценко М.Л.; 
прикладні дослідження і розробки: 

• Індустріальна каркасна безбалкова конструктивна система будівлі 
доступного житла, № д.р. 0115U002416, річний обсяг фінансування – 95,419 
тис. грн, науковий керівник – д.т.н., професор Павліков А.М.; 

• Конструктивна і теплова надійність несучих комплексних конструкцій, 
№ д.р. 0115U002417, річний обсяг фінансування – 94,12 тис. грн, науковий 
керівник – д.т.н., професор Пічугін С.Ф.; 

• Створення ефективного малогабаритного обладнання для комплексної 
механізації робіт в умовах будівельного майданчика (за цією роботою 
університет є співвиконавцем комплексного міжвузівського проекту 
«Створення ефективного малогабаритного обладнання для комплексної 
механізації робіт в умовах будівельного майданчика». Головна організація-
виконавець проекту – Харківський національний університет будівництва і 
архітектури), № д.р. 0115U002421, № д.р. 0115U001078, річний обсяг 
фінансування – 95,42 тис. грн, науковий керівник – к.т.н., доцент Коробко Б.О.; 

• Вплив розвитку нафтогазового комплексу та альтернативної енергетики 
на стан енергетичної безпеки України, № д.р. 0115U002415, річний обсяг 
фінансування – 94,12 тис. грн, науковий керівник – д.е.н., професор 
Онищенко В.О.; 
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• Високоефективні сталезалізобетонні несучі конструкції каркасів 
багатоповерхових будівель, № д.р. 0115U002418, річний обсяг фінансування – 
94,12 тис. грн, науковий керівник – д.т.н., професор Стороженко Л.І. 

При цьому співвідношення обсягів фінансування фундаментальних 
досліджень до прикладних досліджень і розробок складає 37,2% до 62,8%. 
Тобто до 70% державного фінансування спрямовано на прикладні дослідження 
і розробки, що відповідає загальносвітовим тенденціям фінансування науки. 

Структура надходжень коштів із загального фонду державного бюджету, 
що фінансувалися МОН України, в розрізі кафедр наведена на рисунку 14. 

 

 
 

Рис. 14. Структура надходжень коштів із загального фонду 
державного бюджету в розрізі кафедр 

 
У 2015 році на базі університету продовжує функціонувати Національний 

контактний пункт (далі НКП). Робота НКП спрямована на виконання завдань 
реалізації Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій 
«Горизонт 2020» за напрямом «Безпечна, чиста та ефективна енергетика».  

Обсяг фінансування виконаних НКП робіт у 2015 році склав 130 тис. грн. 
На основі власних досліджень в університеті розробляються, 

виготовляються та впроваджуються у виробництво нові технології, 
різноманітні машини, установки, конструкції. ПолтНТУ має для цього належну 
матеріально-технічну базу й виробничі площі. 

 83 



У звітному році науковці університету виконали на замовлення міста 
Полтави та Полтавської області низку програм з енергозбереження, механізації 
ручної праці, боротьби зі зсувами, екології тощо. 

Крім того, потужна матеріально-технічна база та існуючі результати 
ґрунтовних досліджень за актуальними напрямами світової науки дають змогу 
долучатися до реалізації міжнародних грантових програм, спрямованих на 
фінансування наукових досліджень та розробок. Так, науковцями ПолтНТУ 
(завдяки наданню консультаційної допомоги та організаційної підтримки 
Національного контактного пункту) співробітниками університету до 
Європейської комісії було подано заявки щодо двох наукових проектів на 
отримання грантового фінансування в рамках програми «Горизонт 2020». 

 

із загального фонду 
д/б;  752,97; 27%

по госп.договірним 
НДДКР;  959,06; 35%

НКП Horizon 2020; 
130; 5%

проведення наукових 
конференцій;  900,67; 

33%

 
 

Рис. 15. Структура фінансування науково-дослідницької 
діяльності університету 

 
На наукову діяльність у 2015 році університет отримав фінансування в 

обсязі 2742,707 тис. грн., а саме: 
1. На виконання фундаментальних досліджень та прикладних розробок 

(НДР), що фінансується МОН України із коштів загального фонду Державного 
бюджету – 752,974 тис. грн. (фактично надане у 2015 році фінансування 
становило 61,1 % від загальної суми запитів, що пройшли конкурс, в обсязі 
1231,5 тис. грн.). 

2. На виконання договорів від замовників, що виконуються за рахунок 
коштів спеціального фонду – 959,062 тис. грн.  

3. На організацію і проведення наукових конференцій та спонсорська 
допомога на оновлення наукової матеріально-технічної бази кафедр 
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університету (інші послуги у сфері наукової та науково-технічної діяльності) – 
900,671 тис. грн. (у 2014 році – 984,6 тис. грн., у 2013 році – 489,1 тис. грн.). 

Структура фінансування наукової та науково-технічної діяльності у 2015 
році, а також її зміни протягом 2011 – 2015 рр. наведені у таблиці 24. 

 
Таблиця 24 – Структура фінансування науково-дослідницької 

діяльності ПолтНТУ протягом 2011 – 2015 рр. 

Категорії НДР Обсяг фінансування (тис. грн.) по роках 
2011 2012 2013 2014 2015 

Із загального фонду 
Державного бюджету, 
в тому числі: 
– фундаментальні 
наукові дослідження 

232,6 257 109,3 130,4 279,775 

– прикладні дослідження 
та розробки 249,4 640,8 863 701,37 473,199 

Разом 482,0 897,8 972,3 831,77 752,974 
Зі спеціального фонду 1463,0 1950,3 4099,6 3365,2 1859,733 
ВСЬОГО 1945,0 2848,1 5071,9 4197,0 2742,707 
 

У 2015 році в університеті коефіцієнт використання бюджетних коштів 
щодо фінансування прикладних НДР становив 2,03 (959,062 тис.грн. до 
473,199 тис.грн.). Цей показник означає, що на 1 витрачену бюджетну гривню 
університет отримав від виконання господарських договорів 2,03 гривні.  

У 2015 році винахідниками університету подано 33 заявки на винаходи та 
корисні моделі й отримано 30 патентів, із них 3 патенти на винаходи. 
Молодими вченими подано 3 заявки й отримано 5 патентів. За участю студентів 
подано 13 заявок і отримано 9 патентів. 

З метою вдосконалення управління системою науково-технічної 
інформації і підвищення ефективності комерціалізації та трансферу технологій 
ректором університету ініційовано включення в структурі ПолтНТУ 
реорганізованого Державного підприємства «Полтавський державний центр 
науки, інновацій та інформатизації». 

В університеті щорічно проводяться круглі столи до Міжнародного дня 
інтелектуальної власності та до Дня винахідника і раціоналізатора України, де 
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доповідають про свою наукову роботу молоді вчені та відзначаються кращі 
винахідники університету. 

У 2015 році науково-педагогічні працівники, аспіранти й студенти 
університету опублікували: 

– монографій – 41; 
– нормативних документів – 3; 
– підручників – 6; 
– навчальних посібників – 60; 
– статей – 1281; 
– статей у фахових виданнях – 666; 
– у закордонних виданнях  –239; 
– у науково-метричних базах даних – 315; 
– зі студентами – 395. 

 
Згідно з періодичністю видавалися наукові фахові видання 

університету: 
• журнал «Економіка і регіон» №№ 1(50), 2(51), 3(52), 4(53), № 5(54) 

підготовлено до друку № 6(55); 
• видано «Збірник наукових праць, серія: галузеве машинобудування, 

будівництво» №№ 1(43), 2 (44), підготовлено до друку 3(45) ; 
• видано «Збірник наукових праць. Системи управління, навігації та 

зв’язку Полтавського національного технічного університету ім. Юрія 
Кондратюка» №1(33), підготовлено до друку № 2(34). 

У 2015 році «Збірник наукових праць, серія: галузеве машинобудування, 
будівництво» було включено до міжнародної наукометричної бази 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. 
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У 2015 році в ПолтНТУ було створено та розпочато активну роботу ради 
молодих вчених, що є координаційним органом з питань наукової діяльності 
молодих науковців та спеціалістів, які є працівниками Університету (загалом 
207 осіб, з яких близько 55% – доктори та кандидати наук). Протягом звітного 
періоду молодими вченими університету було захищено 19 докторських та 
кандидатських дисертацій. 

Молоді науковці беруть участь у виконанні НДДКР, що фінансується із 
загального та спеціального фондів, а також у роботі за міжнародними 
науковими грантовими програмами, зокрема «Горизонт 2020», в рамках якого є 
спеціальні індивідуальні програми для підтримки інноваційних досліджень 
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молодих науковців та надання їм доступу до Європейських дослідницьких 
структур. 

Проведення міжнародних, всеукраїнських конференцій, семінарів та 
круглів столів 

У 2015 році в університеті проводилися конференції різного рівня, 
семінари, круглі столи та інші наукові заходи, зокрема: 

10 міжнародних конференцій: 
1. V міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні напрями 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління, 23 – 
24 квітня 2015 року. 

2. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми 
інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою 
підприємства, регіону, країни», 13 травня 2015 року. 

3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент у ХХІ 
сторіччі: методологія і практика», 14 – 15 травня 2015 року. 

4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова безпека в 
системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та 
перспективи», 21 – 22 травня 2015 року. 

5. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління 
туристичною індустрією: методологія і практика», 8 жовтня 2015 року. 

6. V Міжнародна наукова конференція молодих вчених та студентів 
«Екологія. Довкілля. Молодь», 22 – 23 жовтня 2015 року. 

7. ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, 
аспірантів та молодих учених «Національна економіка в умовах глобалізації: 
тенденції, проблеми та перспективи», 23 листопада 2015 року. 

8. X Міжнародна науково-практична конференція «Вивчення та 
впровадження в Україні іноземного досвіду вдосконалення діяльності органів 
влади», 25 листопада 2015 року. 

9. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні 
інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки», 
27 листопада 2015 року. 

10. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні 
технології: теорія, інновації, практика», 15 – 18 грудня  2015 року. 
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16 всеукраїнських конференцій: 
1. Всеукраїнська Інтернет-конференція молодих учених і студентів 

«Проблеми і перспективи сталого розвитку та просторового планування 
територій»,18 березня 2015 року. 

2. II Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні 
технології у контексті іншомовної підготовки фахівця», 2 квітня 2015 року. 

3. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Репресована 
культура України: регіональний вимір», 9 квітня 2015 року. 

4. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Організаційно-
правові аспекти публічного управління в Україні», 22 – 23 квітня 2015 року. 

5. Всеукраїнська конференція молодих вчених, аспірантів та студентів 
«Історичний досвід і сучасні проблеми розвитку архітектури, дизайну, 
містобудування та образотворчого мистецтва», 20 – 22 травня 2015 року. 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих 
вчених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», 15 листопада 
2015 року. 

7. I Всеукраїнська науково-технічна конференція «Високі технології в 
машинобудуванні», 27 – 28 жовтня 2015 року. 

8. Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція «Економіка та 
управління підприємствами регіонів України в контексті Європейської 
інтеграції», 15 жовтня 2015року. 

9. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Електронні 
та мехатронні системи: теорія інновації, практика», листопад 2015 року. 

10. III Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток 
фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи», 11 листопада 2015 року. 

11. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Сучасна економічна наука: 
теорія та практика», 17 листопада 2015 року. 

12. Всеукраїнська Інтернет-конференція молодих учених і студентів 
«Композиційні будівельні матеріали і вироби – шляхи підвищення надійності, 
довговічності, корозієстійкості», 24 листопада 2015 року. 

13. Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція молодих учених 
та студентів «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та 
будівельної техніки», 26 – 27 листопада 2015 року. 

14. Всеукраїнська наукова конференція «Історія філософії у вітчизняній 
духовній культурі», 7 – 8 листопада 2015 року. 
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15. VІII Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми й 
перспективи розвитку академічної та університетської науки», 8 – 11 грудня 2015 
року. 

16. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Економічна 
безпека: держава, регіон, підприємство», 15 грудня 2015 р. – 15 січня 2016 р. 
24 інших наукових заходів: 

1. V Полтавська науково-практична конференція «Співпраця наукових 
установ, вищих навчальних закладів та підприємств у розвитку видобувної 
галузі та підготовці фахівців», 20 лютого 2015 року. 

2. Круглий стіл «Ідеї, інтерпретації, джерела образотворчого та 
декоративного мистецтва України кінця ХХ – початку ХІХ ст., внесок 
полтавців», 18 березня 2015 року. 

3. Круглий стіл «Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму та 
туристичних маршрутів з активним способом пересування», 23 квітня 2015 
року. 

4. 67 наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, 
аспірантів та студентів Полтавського національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка, 2 квітня – 22 травня 2015 року. 

5.  Круглий стіл «Вода і енергія», приурочений до Дня довкілля, 10 квітня 
2015 року. 

6. Семінар студентів і молодих вчених «Організація та методика обліку і 
аудиту в організаціях всіх форм власності», 16 квітня 2015 року. 

7. Круглий стіл «Інтелектуальна власність – дійовий інструмент 
економічного зростання», 28 квітня 2015 року. 

8. Круглий стіл «Актуальні питання земельних відносин та 
геоінформаційні технології їх забезпечення», 5 травня 2015 року. 

9. Семінар «Комунікативна культура особистості: спілкування в 
професійній сфері», 13 травня 2015 року. 

10. Університетський круглий стіл, присвячений 70-річчю закінчення 
Другої світової війни, 6 травня 2015 року. 

11. Міжвузівська Інтернет-конференція «Європейський вибір України: 
завдання та пріоритети», 19 травня 2015 року. 

12. Студентський круглий стіл до Дня слов’янської писемності і культури, 
20 травня 2015 року. 
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13. Науково-практичний семінар, присвячений 67-й річниці від дня 
народження професора Геннадія Михайловича Губреєва, 27 – 28 травня 
2015 року. 

14. Науково-практичний семінар «Методичні аспекти викладання вищої 
математики в рамках дистанційної освіти», 17 червня 2015 року. 

15. Круглий стіл «Винахідництво – основа інноваційного розвитку 
України», 17 вересня 2015 року. 

16. Круглий стіл «Обслуговування користувачів: нові реалії і можливості», 
жовтень 2015 року. 

17. Круглий стіл «Світ грошей» для студентів фінансово-економічного 
факультету, листопад 2015 року. 

18. Студентський науковий круглий стіл з нагоди Дня української 
писемності та мови на тему «Олександр Потебня – видатний український 
мовознавець, філософ, етнограф і фольклорист (до 180-річчя від дня 
народження)», 9 листопада 2015 року. 

19. III Cтудентська науково-технічна конференція «Енергозбереження в 
енергетиці», 20 листопада 2015 року. 

20. Круглий стіл «Актуальні проблеми фізичної реабілітації в Україні та 
світі», 25 листопада 2015 року. 

21. Щорічна навчальна студентська конференція «Теорія і практика 
конкретних соціологічних досліджень», 16 листопада 2015 року. 

22. Круглий стіл «Адміністративно-територіальна реформа», 2 грудня 
2015 року. 

23. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Документно-
інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи», 
3 грудня 2015 року. 

24. Круглий стіл до Всеукраїнського тижня права на тему «Права людини і 
громадянина: проблеми та перспективи», 8 грудня 2015 року. 

Серед найбільш вагомих слід зазначити такі заходи: 
22 – 23 квітня 2015 р. у ПолтНТУ відбулась II Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція «Організаційно-правові аспекти публічного 
управління в Україні». Загалом у ній взяли участь 16 докторів наук, 
14 кандидатів наук, 11 працівників органів державної влади та місцевого 
самоврядування, 64 магістрантів та студентів, а також науковці з Київа, Львова, 
Одеси, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Полтави, Харкова, Херсона, 
Чернівців, Чернігова. 
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З 2 квітня по 22 травня 2015 р. в університеті відбувся IХ Всеукраїнський 
фестиваль науки, під час якого було проведено 20 загальноуніверситетських та 
54 додаткових заходів у рамках відзначення 85-річчя ПолтНТУ. Серед них 
9 міжнародних та всеукраїнських конференцій; всеукраїнські та обласні 
олімпіади; брейн-ринги; презентація інноваційних розробок кафедр; круглі 
столи;  наукові та методичні семінари; популярні та відкриті лекції; засідання 
студентських наукових гуртків; наукові семінари з розгляду дисертаційних 
робіт; виставки творчих робіт студентів і викладачів факультетів; презентація 
нових наукових та методичних видань викладачів кафедр. 

5 травня у ПолтНТУ відбувся круглий стіл на тему «Актуальні питання 
земельних відносин та геоінформаційні технології їх забезпечення». Захід 
присвячено 85-річчю ПолтНТУ, його співорганізаторами виступили 
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського, приватне 
акціонерне товариство «ECOMM Co.» (представництво компанії ESRI, США) 
та ТОВ НПП «Навігаційно-геодезичний центр» (представництво фірми Leica 
Geosystems, Швейцарія). 

13 травня 2015 року в ПолтНТУ пройшла Міжнародна науково-практична 
Інтернет-конференція «Проблеми управління економічною безпекою 
підприємства, регіону, країни», де обговорювалася довгострокова перспектива 
розвитку економіки України. Захід відбувся завдяки співпраці Міністерства 
освіти і науки України, Полтавської обласної державної адміністрації, а також 
цілого ряду вищих навчальних закладів Білорусі, Бельгії, Латвії, Казахстану, 
Молдови та України, зокрема Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка, Запорізького національного 
університету, University of Mons (Бельгія), Білоруського державного 
університету інформатики і радіоелектроніки, Вищої школи менеджменту 
інформаційних систем (Латвія), Східно-Казахстанського державного 
університету імені С. Аманжолова (Казахстан), Комратського державного 
університету (Молдова). 

14 – 15 травня 2015 р. у ПолтНТУ відбулася ІІІ Міжнародна науково-
практична конференція «Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика». 
В роботі конференції взяли участь 284 учасника, серед яких провідні фахівці та 
вчені України, Білорусі, Ізраїлю, Казахстану, Латвії, Молдови, Польщі, 
Словаччини, Туреччини, представники органів державної влади та 
самоврядування різних рівнів управління. Міжнародний статус конференції 
підтверджено участю представників вітчизняних та зарубіжних наукових шкіл, 
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зокрема Академія наук Латвії, Кооперативно-торговий університет Молдови, 
Молдовська економічна академія, Вища школа менеджменту у Варшаві 
(Польща), Заклад вищої освіти «Білоруський державний економічний 
університет», Полоцький державний університет (Білорусь), Словацький 
технічний університет у Братиславі (Словаччина), Університет ISMA (Латвія), 
Інститут транспорту і зв’язку (Латвія), Східно-Казахстанський державний 
університет імені С. Аманжолова (Казахстан), Вища школа RISEBA, 
Університет імені Бар-Ірлана (Ізраїль) та інші. Україна представлена 
учасниками із 52 вищих навчальних закладів 16 областей. 

21 – 22 травня 2015 р. у ПолтНТУ відбулася ІІІ Міжнародна науково-
практична конференція «Фінансова безпека в системі забезпечення 
національних економічних інтересів: проблеми та перспективи». 

Привітав учасників конференції ректор ПолтНТУ, професор Володимир 
Онищенко та зазначив, що проведення ІІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Фінансова безпека в системі забезпечення національних 
економічних інтересів: проблеми та перспективи» вже стало доброю традицією. 
Висловив вдячність співорганізаторам конференції: завідувачу кафедри 
фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ігорю 
Лютому, особливі слова вдячності за вагомий внесок в організацію конференції 
пролунали на адресу доктора економічних наук, заслуженого діяча науки і 
техніки України, професора кафедри фінансів Захарію Варналію; а також 
Національному університету державної податкової служби України, 
Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 
Бранденбурзькому університету прикладних наук (Республіка Німеччина), 
Гірничо-металургійній академії імені Станіслава Сташиця (Республіка 
Польща), Університету Вестмінстера (Великобританія) та Green World Group 
(Республіка Болгарія). 

Участь у заході взяли понад 100 науковців та практиків з України, Грузії, 
Болгарії, Польщі, Бельгії, Німеччини, Великобританії.  

8 – 11 грудня 2015 р. у ПолтНТУ було проведено VIII Всеукраїнську 
науково-практичну конференцію «Проблеми й перспективи розвитку 
академічної та університетської науки». Під час роботи 9 секцій конференції та 
17 круглих столів було презентовано понад 200 доповідей з прикладних та 
фундаментальних досліджень відповідних пріоритетів розвитку науки і техніки 
в Україні. 11 грудня у Полтавському національному технічному університеті 
імені Юрія Кондратюка відбулося заключне пленарне засідання 
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VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи 
розвитку академічної та університетської науки», в роботі якого взяли участь 
понад 100 науковців, зокрема 4 академіки та члени-кореспонденти НАН 
України, 30 докторів наук і молоді вчені університету. На пленарному засіданні 
підбили підсумки щодо наукової діяльності ПолтНТУ, співпраці та спільних 
наукових проектів з Національною академією наук України і провідними 
вищими навчальними закладами нашої держави за 2015 рік. 

 

 
Члени програмного комітету VIII Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та 
університетської науки» 

 

 
Пленарне засідання VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки»
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У роботі конференції взяли участь Перший віце-президент НАН України, 
голова наглядової ради ПолтНТУ, академік НАН України Антон Григорович 
Наумовець, заступник голови комітету з Державних премії України в галузі 
науки і техніки, заступник голови наглядової ради ПолтНТУ Вадим Сергійович 
Стогній, заступник директора з наукової роботи Інституту телекомунікацій і 
глобального інформаційного простору НАН України, член-кореспондент НАН 
України Олександр Миколайович Трофимчук, вчений секретар Відділення 
фізики і астрономії НАН України Дмитро Трохимович Таращенко, Заслужений 
діяч науки і техніки України, професор Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка Захарій Степанович Варналій, директор Інституту 
проблем природокористування та екології НАН України, член-кореспондент 
НАН України Аркадій Григорович Шапар, член-кореспондент НАН України, 
професор Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН 
України Казбек Олександрович Гогаєв, науковці Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка, установ Національної 
академії наук України та провідних вищих навчальних закладів України. 

 

       
Перший віце-президент НАН України, 

голова наглядової ради ПолтНТУ, 
академік Наумовець А.Г. 

Професор Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 

д.е.н. Варналій З.С. 
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Президія VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки» 
 

З вітальними словами у режимі Skype-зв’язку до учасників конференції 
звернувся Роман Качинський – проректор із розвитку і співпраці Білостоцької 
політехніки, університету-партнера ПолтНТУ. 

Під час пленарного засідання учасникам конференції презентували 
результати наукових досліджень, а також розробки провідних учених 
університету. Зокрема, завідувач кафедри видобування нафти і газу та 
геотехніки ПолтНТУ, професор Зоценко М.Л. зосередив увагу присутніх на 
актуальному питанні видобування метанових газів із родовищ газогідратів, що 
приведе до здобуття Україною енергетичної незалежності. Науковим дебютом 
кафедри образотворчого мистецтва стала доповідь кандидата наук з 
мистецтвознавства Зіненко Т.М. на тему «Діалог культур у віддзеркаленні 
симпозіумів художньої кераміки», яка презентувала здобутки художньої та 
творчої школи архітектурного факультету, а також окреслила перспективи 
міжнародного співробітництва кафедри. Інститутом фізики напівпровідників 
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України була досліджена проблема енергоощадного 
освітлення овочів, що вирощуються в умовах закритого ґрунту. Кафедрою 
прикладної екології та природокористування був підготовлений міський 
екологічний план дій для м. Полтава, про який проінформував професор 
кафедри Голік Ю.С. 

Заслужений працівник освіти України, доцент кафедри українознавства, 
культури та документознавства Кочерга Н.К. ознайомила присутніх з 
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гуманітарною культурою в науково-педагогічному процесі вищого навчального 
закладу. Вона підкреслила важливість міждисциплінарних зв’язків у 
формуванні ключових компетентностей майбутніх фахівців. Особливо 
акцентувала увагу присутніх на те, що все це реалізовується у процесі тісної 
взаємодії природничо-наукової та гуманітарної культури. Що і стало одним з 
основних завдань створеного у вищому технічному навчальному закладі 
гуманітарного факультету. 

Старшим викладачем кафедри архітектури та містобудування ПолтНТУ 
Конюком А.Є. було презентовано хід реалізацій унікального проекту з 
будівництва Культурно-просвітницького центру «Будинок-музей-садиба 
В.І. Вернадського» на історичному місті знаходження садиби першого 
Президента НАН України, академіка В.І. Вернадського. Ініціативний проект, 
започаткований у вигляді дипломних робіт студентів архітектурного 
факультету, з 2010 року за сприяння ректора університету фахівцями 
університету завершено розроблення робочої документації відбудови садиби 
академіка Вернадського, встановлено погруддя академіка Володимира 
Вернадського в Шишаках та ПолтНТУ. За цей період отримано у власність 
земельну ділянку площею 2 га, де і планується відновити садибу першого 
президента НАН України. 

Наукову роботу «Розробка та впровадження системи зменшення 
техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів 
України», яка отримала Державну премію України в галузі науки і техніки, 
презентувала доцент кафедри прикладної екології та природокористування, 
доктор економічних наук Самойлік М.С. А саме – розробку системи 
комплексної оцінки стану довкілля та екологонебезпечних об’єктів, поліпшення 
умов проживання населення в екологічно кризових регіонах, зменшення 
техногенного впливу на екосистемі та здоров’я на основі комплексних 
геологічних, екологічних, медичних, технічних, фізико-хімічних, соціальних та 
економічних досліджень. 

На пленарному засіданні учасники конференції заслухали доповідь 
волонтера Корпусу Миру США в Україні Ларі Рафеті на тему «Foreign language 
proficiency as a key factor of scientists professional development».  
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Виступ волонтера Корпусу Миру США в Україні Ларі Рафеті 

 

Також голова ради молодих вчених ПолтНТУ, професор Погорєлов Ю.С. 
ознайомив учасників з пріоритетними напрямами роботи молодих вчених 
університету. 

В межах конференції науковий керівник НКП «Горизонт 2020», старший 
науковий співробітник, доктор технічних наук Воскобійник О.П. презентувала 
діяльність Національного контактного пункту ПолтНТУ за програмою 
«Горизонт-2020» як шлях досліджень та інноваційного розвитку академічної й 
університетської науки. На сьогодні наявність НКП «Горизонт 2020» є 
унікальним інструментом для науковців, який дає можливість отримувати 
міжнародні гранти для фінансування наукових досліджень та презентувати свої 
здобутки на світовому рівні.  

 
 

Перший віце-президент НАН України, голова наглядової ради ПолтНТУ, 
академік Наумовець А.Г. 

 98 



Підбив підсумки роботи VIII Всеукраїнської науково-практичної 
конференції перший віце-президент Національної академії України, академік 
Наумовець А.Г. Він презентував результати діяльності НАН України, які мають 
вагоме значення на світовому рівні за напрямами енергетики, 
енергоощадження, інформаційних технологій, нових матеріалів, охорони 
здоров’я, стратегічних мінеральних ресурсів, нанотехнологій, сенсорики, 
космічних технологій та підвищення обороноздатності України. У своєму 
виступі академік Наумовець А.Г. як голова наглядової ради ПолтНТУ також 
відмітив, що на пленарному засіданні всі учасники в черговий раз зібралися для 
того, щоб підбити підсумки спільної роботи щодо взаємодії освіти і науки в 
особі науково-педагогічних колективів ПолтНТУ і Національної академії наук 
України. 

 
За матеріалами проведених у 2015 році конференцій було опубліковано 

28 збірників тез і наукових праць, зокрема: 
1. V Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні напрями 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління»,  
23 – 24 квітня 2015 р. 

2. Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми 
інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою 
підприємства, регіону, країни», 13 травня 2015 р. 

3. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент у ХХІ 
сторіччі: методологія і практика», 14 – 15 травня 2015 р. 

4. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова безпека в 
системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та 
перспективи», 21 – 22 травня 2015 р. 

5. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління 
туристичною індустрією: методологія і практика», 8 жовтня 2015 р. 

6. V Міжнародної наукової конференції молодих вчених та студентів 
«Екологія. Довкілля. Молодь», 22– 23 жовтня 2015 р. 

7. ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, 
аспірантів та молодих учених «Національна економіка в умовах глобалізації: 
тенденції, проблеми та перспективи», 23 листопада 2015 р. 
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8. X Міжнародної науково-практичної конференції «Вивчення та 
впровадження в Україні іноземного досвіду вдосконалення діяльності органів 
влади», 25 листопада 2015 р. 

9. Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні 
інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки», 
27 листопада 2015 р. 

10. Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Інформаційні 
технології: теорія, інновації, практика», 15 – 18 грудня 2015 р. 

11. Всеукраїнської Інтернет-конференції молодих учених і студентів 
«Проблеми і перспективи сталого розвитку та просторового планування 
територій», 18 березня 2015 р. 

12. II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Інноваційні 
технології у контексті іншомовної підготовки фахівця», 2 квітня 2015 р. 

13. Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Організаційно-
правові аспекти публічного управління в Україні», 22 – 23 квітня 2015 р. 

14. Всеукраїнської конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 
«Історичний досвід і сучасні проблеми розвитку архітектури, дизайну, 
містобудування та образотворчого мистецтва», 20 – 22 травня 2015 р. 

15. Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих 
вчених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», 15 листопада 
2015 р. 

16. I Всеукраїнської науково-технічної конференції «Високі технології в 
машинобудуванні», 27 – 28 жовтня 2015 р. 

17. Всеукраїнської студентської Інтернет-конференції «Економіка та 
управління підприємствами регіонів України в контексті Європейської 
інтеграції» 15 жовтня 2015 р. 

18. Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференція «Електронні 
та мехатронні системи: теорія інновації, практика», листопад 2015 р. 

19. III Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференція «Розвиток 
фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи», 11 листопада 2015 р. 

20. Всеукраїнської Інтернет-конференції «Сучасна економічна наука: 
теорія та практика», 17 листопада 2015 р. 

21. Всеукраїнської Інтернет-конференції молодих учених і студентів 
«Композиційні будівельні матеріали і вироби – шляхи підвищення надійності, 
довговічності, корозієстійкості», 24 листопада 2015 р. 
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22. Всеукраїнської наукової конференції «Історія філософії у вітчизняній 
духовній культурі», 7 – 8 листопада 2015 р. 

23. VІII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми й 
перспективи розвитку академічної та університетської науки», 8 – 11 грудня 
2015 р. 

24. Круглого столу «Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму 
та туристичних маршрутів з активним способом пересування», 23 квітня 2015 р. 

25. 67 наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, 
аспірантів та студентів Полтавського національного технічного університету 
ім. Ю. Кондратюка, 2 квітня – 22 травня 2015 р. 

26. Міжвузівської Інтернет-конференції «Європейський вибір України: 
завдання та пріоритети», 19 травня 2015 р. 

27. Науково-практичного семінару, присвяченого 67-й річниці від дня 
народження професора Геннадія Михайловича Губреєва, 27 – 28 травня 2015 р. 

28. Круглого столу «Актуальні проблеми фізичної реабілітації в Україні та 
світі», 25 листопада 2015 р. 

 

Протягом звітного року університет узяв участь у 4 виставках 
міжнародного і всеукраїнського рівнів, у 19 мистецьких заходах міжнародного 
та національного рівня та 5 регіонального рівня, зокрема: 

1. ХI міжнародній спеціалізованій виставці нафтогазової промисловості 
«НАФТА. ГАЗ. СЕРВІС – 2015», 19 лютого 2015 р.; 

2. Першій міжнародній професійній виставці «ЗНО-2016. Освіта в Україні. 
Освіта за кордоном», 24 – 27 вересня 2015 р. (м. Київ); 

3. XXVIІІ міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – День 
студента 2015»; 

4. Міжнародній австрійсько-українській виставці присвяченій 125-річчю з 
дня народження всесвітньовідомого чернівчанина Фрідріха Кізлера, 8 – 11 
грудня 2015 р. 

А також у мистецьких заходах різного рівня: 
міжнародного: 

1. Міжнародній персональній виставці живопису Український Вільний 
Університет. Мюнхен, Німеччина, 21 грудня 2014 р. – 20 січня 2015 р. 

2. VII міжнародному мистецькому ярмарку «Гончарний Всесвіт в Україні – 
2015» (с. Опішне, Полтавська область на території Національного музею-
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заповідника українського гончарства в Опішному), 26 – 28 червня 2015 р. 
3. ІІ Міжнародному пленеру художньої кераміки «Буковина-2015» 

(м. Чернівці, Україна), 12 – 24 серпня 2015 р. 
4. ІІІ Міжнародному симпозіумі художньої кераміки «Ceramic laboratory» 

(Даугавпілс, Латвія Арт-центра імені Марка Ротко), 29 серпня 2015 р. 
5. V Міжнародному фестивалі української культури в Ізраїлі, персональній 

виставці на честь 24-ї річниці незалежності України, організованої 
Посольством м. Тель-Авів, Ізраїль, 10 вересня 2015 р. 

6. Міжнародному мистецькому виставці-ярмарку до Дня міста 
Дніпропетровськ (м. Дніпропетровськ), 12 вересня 2015 р. 

7. Міжнародному конгресі «Етнодизайн у контексті українського 
національного відродження та європейської інтеграції» (м. Полтава), листопад 
2015 р. 

8. Міжнародній науково-практичній конференції «Кобзарство ХХ ст. в 
іменах: його творці та хранителі» (м. Львів), листопад 2015 р. 

9. V Міжнародному симпозіумі художньої кераміки Хаджеттепе-
університет (м. Анкара, Туреччина), 11 – 22 жовтня 2015 р. 
всеукраїнського: 

1. Всеукраїнській виставці «Мистецтво вогню», м. Київ, Будинок 
художника, лютий – березень 2015 р. 

2. «Україна квітуча – 2015» EFLA, Гільдія ландшафтних архітекторів 
України (ГЛАУ), м. Київ, 26 – 27 березня 2015 р. 

3. Всеукраїнській виставці «VI Трієнале графіки», м. Київ, Будинок 
художника, травень 2015 р. 

4. Всеукраїнській виставці кераміки «Парадокс», Опішне, червень – 
жовтень 2015 р. 

5. Всеукраїнській виставці художньої кераміки «Це – Глина – 2015», 
21 серпня 2015 року, м. Київ, Музей «Духовні скарби України». 

6. І Всеукраїнському конкурсі із живопису імені Адальберта Ерделі, 
м. Ужгород, 21 – 23 жовтня 2015 р. 
регіонального: 

1. Художній виставці творчих робіт студентів і викладачів – «Я 
архітектор», м. Полтава, вул. Чапаєва, 4. Виставкова зала творчого об’єднання 
«Художник», 19 березня – 02 квітня 2015 р. 

2. Виставці творчих робіт викладачів і випускників кафедри 
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образотворчого мистецтва ПолтНТУ, виставкова зала Полтавського 
краєзнавчого музею, травень 2015 р. 

3. Мистецько-культурному заході «Студентське європейське містечко», 
Театральна площа, м. Полтава, 16 травня 2015 р. 

4. Виставці присвяченій 85-річчю ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка і 20-
річчю кафедри образотворчого мистецтва, Полтавський краєзнавчий музей, 
м. Полтава, квітень – червень 2015 р. 

5. Персональній виставці «м. Гелон очима художника» у сукупності з 
виставкою артефактів, знахідок археологів на території історико-
археологічного заповідника «Більське городище», Полтавська обл., 
смт. Котельва, квітень – серпень 2015 р. 

6. Ювілейній художній виставці «Погляд», присвяченій 45-річчю 
Полтавської обласної організації НСХУ, Полтавський художній музей (Галерея 
мистецтв) імені Миколи, Ярошенка, м. Полтава 18 вересня – жовтень 2015р. 
інших: 

1. Виставці творчих робіт студентів і викладачів архітектурного 
факультету, виконаних під час літньої подорожі до Польщі, на тему «Зарисовки 
Польщею», другий поверх архітектурного факультету, 6 квітня – 29 травня 
2015 р. 

2. «Тече річка невеличка…», Очеретянка, Полтавський краєзнавчий музей, 
20 березня 2015 р. 

3. Виставці декоративної кераміки «Весняні аркади», м. Полтава, Галерея 
мистецтв, квітень 2015 р. 

4. Виставці творчих робіт студентів архітектурного факультету ПолтНТУ 
«Архітектурна фантазія», виставка творчих робіт абітурієнтів архітектурного 
факультету ПолтНТУ «Моє місто», у межах Всеукраїнської науково-практичної 
конференції студентів і молодих учених «Архітектурний рисунок у контексті 
професійної освіти», жовтень 2015 р. 

5. Виставці «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», 
пленер «Лінії міста», жовтень 2015 р. 

6. Виставці персональній «Україно, любове моя…» м. Київ, Національний 
музей Тараса Шевченка, 17 листопада 2015р. 

7. Художній виставці «Різдвяний салон», грудень 2015. 
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6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Реалізуючи перспективну програму розвитку університету, міжнародна 
активність є одним із пріоритетних напрямів діяльності університету. У 2015 
році університет заручився новими закордонними установами-партнерами, 
активізував діяльність за декількома напрямами та став учасником нових 
міжнародних проектів та програм. 

 
Співпраця з Британською радою. Реалізація проекту «Англійська в 
університетах», участь в проекті «Програма розвитку лідерства у вищій 
освіті України». 

Із жовтня 2013 року університет активно співпрацює з українським 
представництвом Британської ради. ПолтНТУ долучився до пілотного для 
України проекту «Англійська в університетах». 

В березні 2015 р. пройшов перший етап проекту, під час якого фахівці 
Британської ради в Україні проводили розроблене ними тестування науково-
педагогічних працівників ПолтНТУ за загальноєвропейською системою Aptis. 
Участь у тестуванні взяли 49 науково-педагогічних працівників нашого 
університету. 

У рамках другого етапу реалізації проекту «Англійська для університетів» 
у ПолтНТУ 27 – 29 квітня відбулися планові зустрічі консультанта Британської 
Ради, фахівця з навчання англійської мови за професійним спрямуванням Рода 
Болайто (Rod Bolitho) і менеджера проектів з англійської мови з керівництвом 
університету, викладачами англійської мови, науково-педагогічними 
працівниками, аспірантами та студентами гуманітарного факультету напряму 
підготовки «Філологія» (технічний переклад). 

Загалом участь в проекті брали 55 науково-педагогічних працівників 
ПолтНТУ, які безпосередньо задіяні у викладанні англійської за професійним 
спрямуванням та фахових дисциплін англійською мовою. 

В рамках проекту в липні поточного року шестеро науково-педагогічних 
працівників ПолтНТУ пройшли літні курси підвищення кваліфікації, 
організованих і проведених Британською радою. Працюючи у невеликих 
групах, разом з викладачами інших 6 університетів-учасників проекту фахівці 
вивчали особливості методики викладання англійської мови для академічних та 
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спеціальних цілей. Після закінчення курсів учасники отримали сертифікати 
British Сouncil з підвищення педагогічної кваліфікації.  
 

 

 
Науково-педагогічні працівники ПолтНТУ – учасники проекту 

Британської ради «Англійська в університетах» 
 
У рамках реалізації 3-го етапу проекту в липні – серпні та листопаді – 

грудні 2015 року 17 науково-педагогічних працівників університету пройшли 
тематичні  тренінги, організовані Британською радою. 
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Науково-педагогічні працівники ПолтНТУ під час 

тренінгів з експертами та консультантами Британської ради 
 

З метою обміну досвідом учасниками стажувань від університету було 
проведено 19 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.  

На січень – лютий  2016 року заплановано 2 сесії-тренінгів, які будуть 
проведені на базі ПолтНТУ, участь в яких візьмуть науково-педагогічні 
працівники ПолтНТУ, Сумського державного університету та Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна. 
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Реалізуючи співпрацю з Британською радою, сформований колектив 
науково-педагогічних працівників подав заявку на участь в грантовому проекті 
Ukraine Higher Education Leadership Development Programme. Проект ПолтНТУ на 
тему «Посилення стратегічного партнерства «Університет-бізнес» (на прикладі 
ПолтНТУ)» передбачає проведення майстер-класів, семінарів та тренінгів з обміну 
досвідом співпраці між університетами та підприємницькими структурами, а 
найголовніше обмін досвідом з університетами та науковцями Великої Британії, 
які вже реалізують такі інструменти партнерства. 
Співпраця з Корпусом Миру 

У поточному році ПолтНТУ та Корпус Миру підписали угоду про 
співпрацю, на виконання якої до університету було запрошено волонтера Ларрі 
Рафеті – носія англійської мови, який здійснює викладацьку діяльність задля 
підвищення рівня володіння іноземною мовою студентами університету та 
підвищення рівня їх конкурентоздатності на міжнародному ринку праці. 

За умовами угоди до установи, яка приймає волонтерів, традиційно 
приїздить директор Корпусу Миру США в Україні. Тож, 9 вересня Полтавський 
національний технічний університет імені Юрія Кондратюка мав честь 
прийняти пана Дені Робертсона. 

 

 
Робочий візит до ПолтНТУ директора Корпусу Миру США в Україні 

пана Дені Робертсона 
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Волонтер Ларрі Рафеті та 

директор Корпусу Миру 
Дені Робертсон 

Директор Корпусу Миру в Україні 
Дені Робертсон в народному музеї 

ПолтНТУ 
 

У листопаді 2015 р. волонтером разом із колективом кафедри іноземних 
мов проведено захід «Living Library» (Жива бібліотека), спрямований на 
розвиток міжкультурного спілкування між вітчизняними студентами й 
студентами-іноземцями. 

 

   
 

Студенти-учасники проекту «Living Library» 
 

Розвиток співпраці з Посольством США в Україні 
У 2015 році університет активізував співпрацю з дипломатичними 

представництвами іноземних держав в Україні і, в першу чергу, з Посольством 
США. 

13 жовтня 2015 року Радник з питань преси, освіти та культури Конрад 
Тернер та фахівець з питань освіти Посольства США в Україні Віра Терновська 
з робочим візитом відвідали ПолтНТУ. Метою зустрічей було спілкування з 
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колективом університету на тему «Академічна чесність», яка спрямована на 
забезпечення високої якості освіти та конкурентоспроможності студентів 
університету на сучасному міжнародному ринку праці. Участь у семінарі взяли 
студентський актив самоврядування, студенти 2 – 4 курсів напрямів «Фінанси і 
кредит» та «Філологія (Технічний переклад)». 

 

 
 

Візит до університету Радника з питань преси, освіти та культури 
Конрада Тернера та фахівця з питань освіти Посольства США в Україні 

Віри Терновської 
 

Продовженням співпраці став комплекс освітньо-просвітницьких заходів, 
присвячених Дням Америки в Полтаві, а саме проведення на базі університету 
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«Ярмарку освіти в США». Заходи урочисто відкрили Аташе з питань культури і 
освіти Шеріл Бистрянскі та фахівець з питань освіти Віра Терновська. 

 

 
 

 
 

Урочисте відкриття «Ярмарку освіти в США» в Полтавському національному 
технічному університеті імені Юрія Кондратюка 
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Учасники інформаційних сесій, семінарів, тренінгів 

«Ярмарку освіти в США» у ПолтНТУ 
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5 листопада 2015 року відповідно до програми були проведені 
інформаційні сесії для школярів, студентів, аспірантів та молодих вчених, під 
час яких представники Посольства презентували основні можливості програм 
академічних обмінів та мобільності, зокрема програми для школярів – FLEX. 
Тому заходи мали не лише освітній, а й профорієнтаційний характер, оскільки 
зібрали школярів восьми шкіл міста – потенційних абітурієнтів ПолтНТУ. 

6 листопада 2015 року для викладачів англійської мови шкіл Полтави були 
проведені семінари-тренінги від досвідчених тренерів США, під час яких усі 
учасники брали участь у різноманітних інтерактивних іграх, спрямованих на 
підвищення рівня їх кваліфікації. 

  
Авторські семінари для студентів та викладачів ПолтНТУ 

від представників Посольства США в Україні 
 

20 листопада 2015 року для студентів та викладачів ПолтНТУ були 
організовані авторські семінари, які провели помічник аташе з питань культури 
Посольства США в Україні Вікторія Михайленко та директор Харківського 
центру «Освіта» мережі консультаційних центрів Education USA Наталія 
Булгакова.  
Співпраця з університетами Сполучених Штатів Америки. 

8 грудня 2015 року на базі ПолтНТУ представники Посольства США та 
МОН України провели спільну зустріч з директорами ВНЗ I–II рівнів 
акредитації в ПолтНТУ. У роботі засідання взяли участь завідувач сектора 
доуніверситетської освіти Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і 
науки України Євген Анатолійович Карпенко, фахівець з питань освіти 
Посольства США в Україні Віра Терновська, assistant Vice President of Santa Fe 
College, Ph.D.Vilma Elisa Fuentes, Director of The Florida State University, Ph.D. 
Jeffrey Ayala Milligan, Program Officer of Bureau of Educational and Cultural 
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Affairs U.S. Department of State Larita Hagar, директори та їхні заступники 
коледжів і технікумів Полтавщини. 

 

 

 
Нарада на базі ПолтНТУ з обміну досвідом між американськими 

та українськими коледжами (за підпримки Посольства США в України та 
Міністерства освіти і науки України) 

 
У межах робочого візиту гості мали на меті ознайомитись із діяльністю 

Полтавського нафтового геологорозвідувального технікуму ПолтНТУ. Було 
обговорено можливості співпраці між американськими та полтавськими 
коледжами в рамках проекту «Адміністрування в системі коледжів США 
(доуніверситетська освіта)». За результатами зустрічі ПолтНТУ та Інститут 
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освітніх систем Державного університету Флориди підписали меморандум 
взаєморозуміння, першим кроком реалізації якого буде офіційний візит 
делегації ПолтНТУ та керівників коледжів до США. 

 

 
Договір про співробітництво з Інститутом освітніх систем 

Університету штату Флориди 
 

Міжнародна виставка (спільно з Посольством Австрії в Україні) 
На початку грудня в університеті працювала Міжнародна австрійсько-

українська виставка, присвячена 125-й річниці від дня народження 
австрійського архітектора, художника українського походження Фредеріка 
Кізлера. 

На урочистому відкритті виставки були присутні кандидат 
мистецтвознавства, член бюро Українського національного комітету 
Міжнародної ради UNESCO з питань пам’яток і визначних місць, доцент 
кафедри рисунку та живопису Київського національного університету 
будівництва і архітектури Світлана Біленкова, радник з питань культури, 
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директор Австрійського культурного фонду Посольства Австріїї в Україні 
Стефані Карнер, завідувач сектора доуніверситетської освіти Департаменту 
вищої освіти Міністерства освіти і науки України Євген Анатолійович 
Карпенко. Було обговорено перспективи співпраці у театральній, музичній, 
виставковій, музейній сферах з метою обміну досвідом між науковцями 
ПолтНТУ та австрійськими митцями. 
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Візит до ПолтНТУ директора Австрійського культурного форуму 
Посольства Австрійської Республіки в Україні Штефані Карнер 

 

Активізація співпраці з установами Польщі 
Поточний рік став знаковим в активізації співпраці з польськими 

університетами. 
 

 
Учасники Українсько-Польського форуму Асоціації ректорів вищих 

технічних навчальних закладів України та  Конференції ректорів 
технічних університетів Польщі (м. Львів, 2014 р.) 

 

Продовжуючи партнерські відносини, започатковані під час Українсько-
Польського форуму Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів 
України та Конференції ректорів технічних університетів Республіки Польща 
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«Технічна освіта – для майбутнього Європи», активно співпрацював з такими 
установами: 

1. Опольський університет. Два студенти третього курсу напряму 
підготовки «маркетинг» успішно пройшли конкурсний відбір стипендіальної 
програми Уряду Республіки Польща «Польський Еразмус для України». 
Завдяки цій перемозі, студенти продовжують своє паралельне навчання в 
Опольському університеті та в ПолтНТУ. Вони успішно виконали навчальне 
навантаження за 2 академічні семестри, склали іспити на знання іноземної 
мови, успішно виконують академічне навантаження в ПолтНТУ. 

 
Підписання угоди про співробітництво між ПолтНТУ 

та Опольською політехнікою 
 

2. Бєлостоцька політехніка. Делегація ПолтНТУ взяла участь в 
урочистостях, присвячених річниці заснування політехніки.  
 

 
Робочий візит керівництва ПолтНТУ до Бєлостоцької політехніки
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У рамках робочого візиту досягнуто домовленість про включення 
науковців ПолтНТУ до складу редакційної колегії журналу «Economics and 
Management» та асоційованого професора факультету менеджменту 
Політехніки Єви Рольнік-Садовської до редакційної колегії журналу 
«Економіка і регіон». Ведуться переговори щодо аналогічного обміну 
кандидатурами науковців між будівельним факультетом ПолтНТУ та 
факультетом цивільної інженерії Політехніки до складу редакційних колегій 
фахових журналів. 

 

  
Угоди про реалізацію «програми подвійного диплому» 

 між ПолтНТУ і Бєлостоцькою політехнікою 
 

Також опрацьовано проект угоди про реалізацію «програми подвійного 
диплому» між університетами-партнерами. Зі сторони ПолтНТУ угода погоджена 
та спрямована на розгляд Сенатом Політехніки, який затвердить її на черговому 
засіданні в січні 2016 року. Укладено міжуніверситетську угоду-заявку на участь у 
студентській кредитній мобільності та мобільності науково-педагогічних 
працівників за програмою «Еразмус+». Нині очікується виділення навчальних 
місць на 2016 рік для студентів та викладачів нашого університету в Політехніці. 

3. Кельцький технологічний університет (Свєнтокшинська 
політехніка). Досягнуто домовленість про проходження навчально-наукової 
практики для групи студентів факультету нафти і газу та природокористування 
(13 осіб). Запланований період практики з 16.01 по 24.01.2016. Опрацьовується 
програма візиту делегації ПолтНТУ в березні 2016 року з метою активізації 
співпраці за освітніми та науковими програмами. Як пілотну спробу з організації 
включеного навчання за програмою магістратури 4 студенти ФНГіП ПолтНТУ 
зараховані на навчання до Політехніки за програмою «подвійний диплом». 
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4. Університет м. Радом. На виконання міжуніверситетської угоди про 
міжнародне співробітництво група студентів університету (6 студентів) на чолі 
з деканом факультету нафти і газу та природокористування взяли участь у 
стажуванні за програмою «Erasmus +».  

    

 

 
Учасники стажування за програмою «Erasmus +» в університеті м. Радом 
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У період з 29 травня по 7 червня 2015 року студенти брали участь у 

міжнародних наукових заходах університету Радому «Науковий пікнік». 

Результатом студентської співпраці стала спільна розробка сонячних 

колекторів та панелей на кафедрах теплогазопостачання, вентиляції і 

теплоенергетики ПолтНТУ та поновлювальних джерел енергії Університету 

Радома. 

5. Варшавська вища школа менеджменту. В рамках виконання 

міжуніверситетської угоди п’ять студентів та науково-педагогічні працівники 

ПолтНТУ пройшли стажування за програмою школи, ознайомились з 

основними засадами функціонування Сейму Польщі, Інформаційного центру 

Європейського Союзу, Польсько-української господарчої палати та Окружного 

управління Варшави, взяли участь у семінарі з українсько-польського 

міжнародного співробітництва.  
 

 
Студенти ПолтНТУ – учасники стажування 

у Варшавській школі менеджменту 
 

6. Вроцлавська політехніка. Відбувся візит делегації, які взяли участь у 

заходах, присвячених 70-річчю від заснування. Ведеться робота з узгодження 

навчальних програм з метою подальшої організації академічної мобільності 

студентів. 
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Візит делегації ПолтНТУ до Вроцлавської політехніки 

 

Таким чином, розширюючи договірну та партнерську базу Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка було укладено 
угоди про співпрацю з такими установами: 

1. Вища школа міжнародного бізнесу (Словакія); 
2. AGH Науково-технічний університет м. Краків (Польща) – поновлено; 
3. Представництво Корпусу Миру в Україні (США); 
4. Верхньосілезький економічний університет ім. В. Корфантого 

(Польща); 
5. Кошалінська Політехніка (Польща) – договір-заявка «Еразмус+»; 
6. Університет Орадя (Румунія) – договір-заявка «Еразмус+»; 
7. Інститут інформаційних систем та менеджменту (Латвія) – поновлено; 
8. Бєлостоцька Політехніка (Польща) – «Еразмус+», програма «подвійний 

диплом»; 
9. Познанський технологічний університет (Польща); 
10. Інститут освітніх систем Державного університету Флориди (США). 

 

 121 



Таблиця 25 – Зведені результати академічної мобільності 
студентів ПолтНТУ за 2015 рік 

 Установа Деталі програми Студенти-
учасники Факультет 

1 Массачусетський 
технологічний 
інститут (США) 

Fulbright Graduate Student 
Program – навчання в 
магістратурі для 
випускників ВНЗ України 

1 ЕМФ 

2 Опольський 
університет (Польща) 

програма «Еразмус+» 2 ФЕФ 

3 Варшавська вища 
школа менеджменту 
(Польща) 

учасники літньої школи 5 ФМБ 

4 Техніко-
гуманістичний 
університет м. Радом 
(Польща) 

міжнародні заходи, форум 
«Науковий пікнік» 

6 ЕМФ, 
АФ, 
ФНГіП 

5 Мальтійська Фундація 
(Мальта) 

індивідуальний 
конкурсний тревел грант 
від Європейської асамблеї 
студентів архітекторів на 
участь у стажуванні 
(воркшопів, вечірніх 
лекцій та дискусій) 

1 АФ 

6 Люблінська 
політехніка (Польща) 

включене навчання  1 ЕМФ 

7 Ренмінський 
університет Китаю 
(КНР) 

урядова стипендія КНР для 
випускників ВНЗ України 
( лист МОН від 28.05.2015 
№ 7-17-335-15) 

1 ФЕФ 

8 Програма Фонду 
міжнародних 
професійних обмінів 
(The Foundation for 
Worldwide International 
Student Exchange) 

програма стажування в 
США для студентів 
випускних курсів ВНЗ 
України на будівельних 
підприємствах штатів 
Невада, Каліфорнія, 
Небраска та Айова 

2 БФ 

9 Свєнтокшинська 
політехніка (Польща) 

проходження навчально-
наукової практики (січень 
2016 року) 

13 ЕМФ, 
АФ, 
ФНГіП 

 ВСЬОГО 32  
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Продовжується плідна співпраця за проектом Британської фірми 
Delcam, зокрема студентами та викладачами університету спільно з Українською 
медичною стоматологічної академії проводяться роботи з розроблення унікальних 
протезів для лицевої хірургії. Після вивчення курсу дисциплін, пов’язаних із 
програмним забезпеченням Delcam, випускники електромеханічного факультету 
стають інженерами-конструкторами й застосовують одержанні знання, працюючи 
на підприємствах Полтави та регіону при роботі на новітніх станках із ЧПК. 

Університет є п’ятикратним переможцем щорічного конкурсу 
комп’ютерного моделювання та виготовлення складних виробів. 

 
 

 
 

Нагородження викладачів і студентів ПолтНТУ – переможців конкурсу 
Delcam у Посольстві Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 

Ірландії 30 березня 2015 року 
 

У 2015 році випускник електромеханічного факультету Олександр 
Локтіонов, який тепер є аспірантом університету, отримав диплом 
міжнародного конкурсу «AUTODESK». 
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Протягом 2015 року університет відвідали і провели зустрічі зі 
студентами також представники Міністерства освіти Туркменистану та 
Посольства Туркменистану в Україні (24.04.2015 р.); фінансовий директор 
UniCredit Bank Джакомо Волпі (05.11.2015 р.); представник Торговельно-
промислової палати Німеччини Мартін Ройтер, який представив презентацію 
програми стажування на підприємствах Німеччини для студентів будівельного 
та електромеханічного факультетів (19.05.2015 р.). Представники Фонду 
Конрада Аденауера (ФКА) та Інституту Євро-Атлантичного співробітництва 
(ІЄАС) у рамках проекту «Європа у валізі» провели інформаційну сесію щодо 
програм академічної та професійної мобільності в Німеччині (29.09.2015 р.). 
Представники делегації з Фільдерштадту прочитали курс лекцій для студентів-
екологів ПолтНТУ ( 28.09 – 03.10.2015 р.). 

12 лютого 2015 року оприлюднено щорічний світовий web-рейтинг 
університетів Webometrics Ranking of World's Universities. Він охоплює 12 тисяч 
вищих навчальних закладів з усього світу. Українську частину рейтингу очолив 
Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, друге місце – НТУ 
«Харківський політехнічний інститут». Третє та четверте місце посіли НТУУ 
«Київський політехнічний інститут» та ХНУ ім. Каразіна. До 20-ки лідерів 
увійшов і Полтавський національний технічний університет імені Юрія 
Кондратюка, котрий за рік здолав 91 позицію та посів 16 місце у 
загальнонаціональному рейтингу серед 297 вишів України. 

 

Діяльність Національного контактного пункту «Горизонт 2020» 
З метою забезпечення інтеграції вітчизняного сектора наукових досліджень у 

Європейський дослідницький простір та підтримки реалізації рамкової програми 
ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» на базі ПолтНТУ у 2015 році 
продовжував свою діяльність Національний контактний пункт (далі – НКП) за 
напрямом «Безпечна, чиста та ефективна енергетика» (відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2015 року №285), який є одним 
із 23 НКП, створених на базі ВНЗ, що підпорядковуються МОНУ. 

Загалом за звітний період співробітниками НКП було проведено 22 
інформаційні заходи (як на базі ПолНТУ, так й інших ВНЗ), присвячених 
організації ефективної роботи над проектами програми «Горизонт 2020», 
участь у яких взяли понад 300 науковців різних регіонів України.  

3 листопада 2015 р. відбулось спільне засідання науковців Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка та Сумського 
державного університету з питань наукових досліджень та співпраці за 
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програмою ЄС «Горизонт 2020».  
Було проведено виїзні інформаційні дні на базі Українського державного 

університету залізничного транспорту (м. Харків) та Сумського державного 
університету.  

2 листопада 2015 р. спільно із представниками Київського університету 
імені Тараса Шевченка для молодих вчених ПолтНТУ проведено семінар 
«Горизонт 2020: дії Марії Складовської-Кюрі».  

Окремо слід відмітити інформаційний день з роботи над програмою 
Європейського Союзу за напрямом «Безпечна, чиста та ефективна енергетика», 
що було проведено на базі ПолтНТУ 9 грудня 2015 року. У заході взяли участь 
представники вищих навчальних закладів, громадських організацій та 
представників бізнесу із 7 міст України (ВДНЗУ «Українська медична стомато-
логічна академія» (м. Полтава), ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ), Кіровоградський національний 
технічний університет (м. Кіровоград), Кременчуцький національний університет 
імені М. Остроградського (м. Кременчук), Полтавський національний педагогіч-
ний університет імені В.Г. Короленка (м. Полтава), Сумський державний універ-
ситет (м. Суми), Харківський національний університет міського господдарства 
імені О.М. Бекетова (м. Харків), ГО «Міжнародна асоціація зі сприяння сталого 
розвитку півдня України «Євростратегія» (м. Одеса), НВП «Radiy», ТОВ інжин-
ірингової компанії «Endervour», інженерно-будівельної компанії «Терма steel».) 

 

  
Учасники інформаційних заходів НКП «Горизонт 2020» 

 

Відповідно до основних завдань і напрямів роботи співробітниками НКП 
здійснюється постійний моніторинг участі українських представників у 
програмі «Горизонт 2020» та інших європейських програмах, а також 
забезпечується ефективне функціонування веб-сайту (http://2020.pntu.edu.ua). 

Співробітниками НКП розроблено низку інформаційних та довідникових 
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матеріалів щодо роботи за програмою «Горизонт 2020», зокрема слід відмітити 
адаптований переклад робочої програми за напрямом «Безпечна, чиста та 
ефективна енергетика» на 2016 – 2017 рр., інформаційні посібники та бюлетені. 

Серед основних результатів роботи НКП слід зазначити, що завдяки наданню 
консультаційної допомоги та організаційної підтримки співробітниками 
університету до Європейської комісії було подано 2 заявки в рамках програми 
«Горизонт 2020»:  

 за напрямом ERC STARTING GRANT на тему «Features of phase 
transitions in the system «Water – Gas – Gas Hydrate» in terms of sharp fluctuations 
of the equilibrium parameters» (кафедра видобування нафти і газу та геотехніки); 

 за викликом Horizon prize «Breaking the optical transmission barriers» на тему 
«Bonverged solutions optical access (OPTICAL N-OFDM)» (кафедра комп’ютерної 
інженерії). 
Навчання студентів - іноземних громадян 

Серед студентів ПолтНТУ проходять навчання за різними ступенями 
вищої освіти 420 іноземних громадян із 34 країн світу. 

У 2015 році на перший курс зараховано 69 осіб, на ОКР «магістр» – 38, 
слухачами підготовчого відділення центру доуніверситетської освіти є 22 особи. 

Варто відмітити, що 74 студента-іноземця навчаються англійською мовою. 
Динаміка набору студентів-іноземців за останні роки вказує на стійку зацікав-
леність іноземних громадян до ПолтНТУ, і в тому числі на англомовних курсах. 

У червні 2015 року був рекордний випуск студентів-іноземців. Диплом 
ПолтНТУ отримали 132 особи, з яких 8 – отримали дипломи з відзнакою. 
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Рис. 15. Динаміка набору та контингенту студентів-іноземців ПолтНТУ 
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Студенти-випускники 2015 року 

 
Зважаючи на велику кількість здібних та талановитих випускників, 

кращим студентам-іноземцям було запропоновано навчання в аспірантурі 
університету – 7 осіб зараховано на навчання до аспірантури за 
спеціальностями: автоматизація процесів керування; розробка нафтових та 
газових родовищ; економіка та управління національним господарством. Цей 
показник безумовно підвищує рейтинг університету з міжнародної активності 
та є вагомим свідченням успішності викладання фахових дисциплін 
англійською мовою для іноземців та стимулом для продовження такої 
практики.  
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7. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ І  
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

 

Діяльність органів студентського самоврядування Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка здійснюється 
колегіальним виборчим органом – студентським парламентом університету, 
який діє на підставі «Положення про студентське самоврядування». 

Реалізуючи заходи з імплементації Закону України «Про вищу освіту» в 
діяльності нашого університету, проведена величезна робота щодо сприяння 
діяльності органам студентського самоврядування. Діяльність у цьому напрямі 
також забезпечує додержання умов колективного договору та статуту, що 
передбачено моїм контрактом. 

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про вищу освіту» студентським 
активом університету було оновлено положення про студентське 
самоврядування університету. У грудні 2015 року на демократичних засадах 
було обрано представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи 
студентського самоврядування університету. За результатами прямого таємного 
голосування студентів університету на посаду голови студентської ради 
ПолтНТУ впевнену перемогу здобув магістрант електромеханічного 
факультету Володимир Даценко. 
 

 
Президент студентського парламенту В. Даценко разом із 

ректором університету В. Онищенком 
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З глибоким розумінням ситуації, що склалася в країні в умовах зовнішньої 
агресії, колектив студентів і працівників ПолтНТУ активно долучився до 
волонтерського руху, спрямованого на забезпечення обороноздатності нашої 
держави. 

 
Підписання меморандуму про співпрацю між ПолтНТУ і 179-м об’єднаним 

навчально-тренувальним центром військ зв’язку Збройних Сил України 
 

 
Представники трудового колективу ПолтНТУ передають 

спорядження військовослужбовцям у зону АТО 
 

27 лютого 2015 на засіданні вченої ради університету було підписано 
Меморандум про співпрацю з ПолтНТУ і 179 об’єднаним навчально-
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тренувальним центром військ зв’язку. 15 квітня 2015 року представники 
трудового колективу та студентського самоврядування університету відвідали 
навчальний полігон тренувального центру, де вручили службовцям військової 
частини спеціальне обладнання для проведення тренувань із стрільби. Колектив 
університету надає постійну допомогу військовослужбовцям третього 
територіального вузла урядового зв’язку Держcпецзв’язку (м. Миргород). 

 

   
 

 
Сприяння військовослужбовцям Збройних Сил України 
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В університеті створено Центр підтримки воїнів АТО, метою якого є збір 
коштів, закупівля медичного обладнання і ліків, обмундирування, обладнання, 
техніки. На базі університету створено Центр юридичної допомоги воїнам та 
членам їхніх сімей, головним завданням якого – це негайне надання воїнам 
АТО та членам їхніх сімей консультацій, допомоги в оформленні документів та 
у вирішенні інших правових питань, прямо чи опосередковано пов’язаних з 
АТО. 

 

 

 
Підбиття підсумків патріотичної благодійної акції «Мистецтво миру»
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У січні 2015 року в Національному культурно-мистецькому і музейному 
комплексі «Мистецький арсенал» підбили підсумки патріотичної благодійної 
акції «Мистецтво миру», яку здійснили провідні науковці, освітяни, 
представники духовенства та  інші небайдужі громадяни України з метою  
підтримки української армії та воїнів, поранених у боях за Україну. До заходу 
долучився і Полтавський національний технічний університет імені Юрія 
Кондратюка. Під час церемонії нагородження благодійників аукціону особисто 
привітала Голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 
Лілія Михайлівна Гриневич. Вона вручила подяки найбільш активним 
учасникам благодійного аукціону, зокрема і нашому університету. 
 

 
 

За період військових дій у зоні АТО колектив університету зібрав понад 70 
тисяч гривень на різноманітні речі, медикаменти та іншу матеріальну допомогу. 
Ця життєва позиція керівництва та усього колективу університету відзначена 
Полтавським міським осередком Товариства Червоного Хреста, за що днями 
ПолтНТУ отримав подяку за благодійну діяльність. 

 132 



Колектив Полтавського національного технічного університету імені Юрія 
Кондратюка традиційно долучається до благодійних ярмарків, кошти, зібрані 
від продажу товарів, спрямовані на допомогу військовим, які несуть службу в 
зоні АТО. 

   

  
Участь університету в благодійних акціях на підтримку воїнів АТО 

 

 
ПолтНТУ присвоєно почесне звання «Волонтер року – 2015» 
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За активну благодійну діяльність на благо України колективу 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 
було вручено Подяку від громадського об’єднання «Команда небайдужих» та 
удостоєно почесного звання  «Волонтер року-2015».  

На щорічному міському конкурсі в номінації  «Кращий волонтерський 
загін у сфері роботи з формування навиків здорового способу життя та 
профілактики негативних явищ» перемогу одержала команда ПолтНТУ. 

Креативна студентська молодь нашого університету традиційно проводить 
соціально-просвітницькі акції «Зламай цигарку», «Зупинимо СНІД разом», 
руханки «ПолтНТУ за здоровий спосіб життя», флешмоби «Я люблю 
ПолтНТУ», «Разом ми єдині та непереможні», «ПолтНТУ за мир», «Наша єдина 
студентська родина» та багато іншого. 

 

 
Молодіжний проект студентів ПолтНТУ «Наша єдина студентська родина!» 
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Молодіжний проект студентів ПолтНТУ  

«Наша єдина студентська родина!» 
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Студентський флешмоб «Я люблю ПолтНТУ» 

 

У 2015 році у ПолтНТУ до Міжнародного дня студента відбувся 
масштабний гала-концерт, яскрава програма та фінал «Студента року ПолтНТУ 
– 2015», перемогу в якому здобув студент фінансово-економічного факультету 
із Кот-д'Івуару Діаманде Канвалі. 
 

 

  
Молодіжний проект студентів ПолтНТУ «Студент року» 
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У 2015 році в Полтавському національному технічному університеті імені 
Юрія Кондратюка розпочато новий студентський проект – перше студентське 
радіо «StudFM», в межах якого студенти розповідають актуальні новини про 
студентське життя українською та англійською мовами. 

 

 
Студія студентського радіо ПолтНТУ «StudFM» 

 
В університеті у 2015 році створено «Козацький корпус ПолтНТУ», 

учасники якого активно долучилися до національно-патріотичних заходів та 
волонтерської діяльності нашого колективу. 

 

  
«Козацький корпус ПолтНТУ» 
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Студенти ПолтНТУ – переможці військово-патріотичного 

конкурсу «Заграва» 

Протягом 2015 року студентки університету брали участь у трьох обласних 
проектах з військово-патріотичного виховання молоді «Жіночий батальйон». 
Серед сотень учасниць зі всієї Полтави, перемогу в цих номінаціях здобули 
саме студентки Полтавського національного технічного університету імені 
Юрія Кондратюка. 

  
Студентки ПолтНТУ – учасниці проекту «Жіночий батальйон» 

  
Студент ПолтНТУ – переможець конкурсу «Молодь року – 2015» 

15 грудня на щорічному конкурсі «Молодь року – 2015» лауреатом у 
номінації «Приклад відваги» став студент нашого університету Андрій Ворона, 
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який у 2014 році брав участь в антитерористичній операції на Сході країни, де 
відстоював територіальну цілісність та незалежність нашої держави. 

 

 

  

 
Вшанування пам’яті загиблого випускника університету-учасника АТО 

Дмитра Коряка 
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15 липня 2015 року відповідно до рішення вченої ради Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за зверненням 
громадської організації «Асоціація ветеранів та учасників АТО Полтавщини» 
на фасаді центрального корпусу університету було відкрито меморіальну 
дошку пам’яті героїчно загиблого учасника антитерористичної операції, 
випускника електромеханічного факультету Дмитра Коряка. 

 

Гордістю ПолтНТУ завжди є вагомі спортивні здобутки. Наші студенти 
постійно стають переможцями міських, всеукраїнських та світових чемпіонатів 
з настільного тенісу, плавання, футболу, волейболу, баскетболу, чирлідингу, 
гирьового спорту та багатьох інших. Ксенія Безугла – майстер спорту з 
армспорту, призерка чемпіонатів світу та Європи; Іван Май – майстер спорту з 
настільного тенісу, член параолімпійської збірної України; Ярослав Сушко – 
майстер спорту міжнародного класу з гирьового спорту, багаторазовий чемпіон 
України; Олександр Харічков – майстер спорту з вільної боротьби, призер 
чемпіонатів України; Олена Шокотько та Артем Баландін – майстри спорту з 
веслування на байдарках і каное, багаторазові призери чемпіонатів України та 
світу; Ашот Хачатурян – багаторазовий чемпіон світу з кікбоксінгу. 

 

  

  
Студенти-спортсмени університету – призери чемпіонатів 

світу, Європи, України 
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Завдяки сучасній спортивній базі університет став місцем проведення V 
Спортивних ігор Полтавщини, а також ІV туру клубного чемпіонату України з 
настільного тенісу (вища ліга). 

 
Урочисте відкриття V Спортивних ігор Полтавщини на новому спортивному 

майданчику ПолтНТУ 

  

  
Змагання ІV туру клубного чемпіонату України 

з настільного тенісу (вища ліга) у ПолтНТУ 
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8. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА  
СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Фінансово-господарська діяльність університету у 2015 році 

здійснювалася  відповідно до нормативно-правових актів у бюджетній сфері, 
чинного законодавства, наказів, листів та розпоряджень МОН України, Статуту 
університету та Колективного договору, в межах бюджетних асигнувань по 
загальному фонду Державного бюджету та власних надходжень по 
спеціальному фонду. 

Фінансування університету здійснюється за рахунок бюджетних 
асигнувань по загальному фонду Державного бюджету та власних надходжень 
по спеціальному фонду. Кошторисом доходів і видатків на утримання 
університету на 2015 рік передбачено асигнування на загальну суму 120,6 млн. 
грн., у тому числі: за рахунок загального фонду – 64,8 млн. грн. (53,8%), за 
рахунок спеціального фонду – 55,8 млн. грн. (46,2%). Порівняно з 2014 роком 
планові асигнування збільшилися на 14,5 млн. грн., у тому числі за рахунок 
збільшення фінансування по загальному фонду на 3,1 млн.грн. та збільшення на 
11,4 млн. грн. по спеціальному фонду. 

Бюджетні асигнування на утримання університету, %

53,8%

 46,2%

за рахунок загального фонду за рахунок спеціального фонду
 

Рис. 16. Структура асигнувань на утримання 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 
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надходження  спеціального фонду у 2015 році склали 44,3 млн. грн., що більше 
на 4,0 % порівняно з 2014 р., у тому числі: 

– за підготовку фахівців на договірній основі – 33,7 млн. грн., 10,2 %; 
у т.ч. навчання іноземних студентів – 7,9 млн. грн.; 
– за підготовку до вступу в навчальний заклад, перепідготовку і здобуття 

другої вищої освіти – 2,1 млн. грн., 0,8 %; 
– за проживання в гуртожитках – 7,3 млн. грн., 12,6 %; 
– за послуги громадського харчування – 0,7 млн. грн., 0,9 %; 
– за послуги редакційно-видавничого відділу –0,2 млн. грн., 0,1 %; 
– за оренду приміщень – 0,3 млн. грн., 30,0 %. 
Відповідно до п. 7 розділу 2.3 контракту забезпечено виконання плану 

надходжень до спеціального фонду Державного бюджету на 133,5%. 
Видатки університету у 2015 р. склали  119,2 млн. грн.,  що на 14,1 млн. 

грн. менше порівняно з 2014 р., у тому числі: 
   за рахунок загального фонду – 64,8 млн. грн. або 54,4 %; 
   за рахунок спеціального фонду – 54,4 млн. грн. або 45,6 %; 
– оплата праці – 56,9 млн. грн.:  
   за рахунок загального фонду – 28,2 млн. грн. або 49,6 %; 
   за рахунок спеціального фонду – 28,7 млн. грн. або 50,4 %; 
– нарахування на заробітну плату – 20,1 млн. грн.:  
   за рахунок загального фонду – 10,2 млн. грн. або 50,7 %; 
   за рахунок спеціального фонду – 9,9 млн. грн. або 49,3 %; 
– придбання матеріальних цінностей та оплата послуг – 5,3 млн. грн.: 
   за рахунок спеціального фонду – 5,3 млн. грн. або 100 %; 
– проведення поточного ремонту – 1,1 млн. грн.: 
   за рахунок спеціального фонду – 1,1 млн. грн. або 100 %; 
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 8,1 млн. грн.: 
   за рахунок загального фонду – 1,9 млн. грн. або 23,5 %; 
  за рахунок спеціального фонду – 6,2 млн. грн. або 76,5%; 
– виплата стипендій – 23,3 млн. грн. (у т.ч. надано матеріальної допомоги 

та премійовано студентів на 0,1 млн. грн., в межах економії коштів 
стипендіального фонду, шляхом відрахування не більше 10 % коштів, 
передбачених для виплати стипендії відповідно до Постанови КМУ від 
12.07.2004  № 882 «Порядок призначення і виплати стипендії»): 

  за рахунок загального фонду – 23,3 млн. грн. або 100 %; 
 143 



– придбання основних засобів та необоротних активів –2,2 млн. грн.: 
за рахунок спеціального фонду – 2,2 млн. грн. або 100 %; 
– виготовлення та ремонт аудиторних та офісних меблів меблевим цехом 

– 0,12 млн. грн.: 
за рахунок спеціального фонду – 0,12 млн. грн. або 100 %; 
– проведення капітальних ремонтів гуртожитків, навчальних корпусів 

ПолтНТУ – 1,3 млн.грн.: 
за рахунок спеціального фонду – 1,3 млн. грн. або 100 %; 
– проведення реконструкції та оновлення спортивного майданчика  – 

0,3 млн. грн.  
за рахунок спеціального фонду – 0,3 млн. грн. або 100 %; 
- проведення капітального ремонту спортивного комплексу незавершеного 

будівництва – 0,2 млн.грн.: 
за рахунок спеціального фонду – 0,2 млн. грн. або 100 %. 
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Рис. 17. Структура асигнувань на утримання університету 

 
Керуючись інтересами кожного співробітника, мною було забезпечено не 

тільки своєчасну виплату заробітної плати у повному обсязі з обов’язковими 
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доплатами і надбавками, а також регулярну виплату індексації заробітної плати у 
розмірах, установлених чинним законодавством. 

 

Обсяги  індексації заробітної плати співробітників університету
за 2013-2015 рр.
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Рис. 18. Структура видатків на індексацію заробітної плати 

працівників ПолтНТУ 
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Рис. 19. Структура видатків на комунальні послуги ПолтНТУ 

 

Виконуючи п. 13 розділу 2.3 контракту, 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 навчальних корпусів, студентських гуртожитків та інших 
споруд) та розвитку й поліпшення майнового стану ПолтНТУ.  

У звітному році виконано роботи з капітального ремонту: 
– гуртожитків – 0,3 млн. грн.; 
– навчальних корпусів – 1,0 млн.грн. 
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Більшість цих робіт виконано власними силами. 
Усі матеріальні цінності закріплено за 170-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. У ході 
проведення інвентаризації  відповідно до наказу по університету від 29.09.2015 
№427 недостач та лишків не виявлено.  

Відповідно до п. 14 розділу 2.3 контракту реєстрація фінансових 
зобов’язань у ГУДКСУ 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 01.01.2016 р. відсутня. 

На виконання п.15 розділу 2.3 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 2015 року згідно з п. 16 розділу 2.3 контракту 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 п. 19 розділу 2.3 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. 

В травні – липні 2015 року Державною фінансовою інспекцією України 
проводилась ревізія фінансово-господарської діяльності університету за період 
з 01.01.14 р. по 01.04.2015 р., за результатами якої порушення в частині 
нанесення збитків Державному бюджету відсутні. 
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9. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

На виконання п. 13 розділу 2.3 контракту 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; 

 забезпечення потреб університету в меблях. 
За звітний період профінансовано на капітальне будівництво –  

286 тис. грн., на проведення капітальних ремонтів – 2 100 тис. грн., на поточні 
ремонти власними силами – 815 тис. грн., на виготовлення та ремонт меблів – 
120 тис. грн., на виготовлення тротуарної плитки та бордюрів – 100 тис. грн. 

За рахунок фінансування капітального будівництва підрядними 
організаціями виконаний значний обсяг робіт з проведення капітальних 
ремонтів навчальних корпусів та гуртожитків університету, а саме: 
реконструйовані три ферми лівого крила центрального корпусу, відновлені три 
опорні вузли ферм центральної частини корпусу.  

Реконструйована аварійна дерев’яна ферма над приміщеннями навчальних 
лабораторій теплогазопостачання і вентиляції шляхом улаштування двох 
металевих, на які й передані навантаження від підвісної стелі приміщення та 
покрівлі. Повністю над цією частиною будівлі (266 м2) проведена 
реконструкція теплоізоляції горища шляхом заміни старого теплоізолюючого 
шару (шлаку – 53 м3) на базальтову вату товщиною 200 мм. згідно з 
розрахунками. 
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Капітальний ремонт несучих конструкцій даху 

навчально-лабораторного корпусу 
 

Виконана реконструкція системи опалення всієї прибудованої до лівого 
крила центрального корпусу будівлі, всі трубопроводи з горища перенесені в 
приміщення, металеві труби замінені на пластикові, реставровані та відновлені 
радіатори та запірна арматура.  

  
Ремонт мереж теплопостачання та опалення 
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Згідно з програмою енергоефективності в усіх шести лекційних аудиторіях 

корпусу «П» повністю замінені вікна на сучасні металопластикові з 
двокамерними енергозберігаючими склопакетами, відновлені відкоси та 
відливи. Виконана заміна вікон у лекційних аудиторіях навчальних корпусів 
«А» і «Ф». 

 

  

  
Термомодернізація навчальних корпусів шляхом заміни вікон на 

металопластикові енергоефективні склопакети 
 
Вагомим внеском у розвиток матеріальної бази університету стало 

відкриття першої черги спортивного корпусу університету з майданчиком для 
міні-футболу. Закінчено облаштування спортивного майданчика зі штучним 
покриттям, обладнано освітлення для спортивних змагань у вечірній час, 
укладено тротуарну плитку власного виробництва, введено в експлуатацію 
роздягальню спортсменів, санвузол та душову. 
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Спортивний корпус університету з майданчиком 

для міні-футболу зі штучним покриттям 
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Глядацький майданчик та роздягальні для спортсменів 
у спортивному корпусі університету 

 
У продовження послідовного виконання програми університету щодо 

капітальних ремонтів покрівель гуртожитків та враховуючи аварійний стан 
покрівлі, а особливо парапетів та повітропровідів гуртожитку № 1  виконано 
капітальний ремонт, демонтаж, реконструкцію із заміною старого металевого 
покриття на металочерепицю, двох парапетів, несучих дерев’яних конструкцій 
та відновлення повітропроводів. 

Упроваджуючи програму з приведення в належний санітарно-технічний 
стан  санвузлів навчальних корпусів університету у звітному періоді виконані 
проекти їх капітальних ремонтів і реконструкції в корпусах «А» і «П» та 
здійснені роботи у корпусі «А». В планах наступного року передбачено 
продовження цієї роботи в інших навчальних корпусах університету. 
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Капітальний ремонт покрівлі гуртожитку №1 
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За звітний період власними силами АГЧ проведена значна робота з 
підтримання матеріально-технічної бази університету в належному технічному 
та санітарно-гігієнічному стані. 

Проведені поточні ремонти коридорів кухонь та санвузлів гуртожитку № 3, 
відремонтовані місця загального користування гуртожитку № 1, там же введена 
в експлуатацію пральня, відремонтовані душові, туалети та кухні в гуртожитку 
№ 2, відновлені входи до гуртожитків №№ 4 та 5, проведений косметичний 
ремонт коридорів першого та другого поверхів, сходових клітин. 

 

  
Капітальний ремон санвузлів гуртожитків №1, №3 

 

  
Обладнання пральні для мешканців студмістечка 

 
Визначною подією для мешканців студмістечка стало відкриття пральні у 

гуртожитку №1. А додатковим подарунком до цього свята стало облаштування 
студмістечка вільною мережею Wi-Fi, користуватись якою безкоштовно 
можливо не тільки у фойє всіх гуртожитків, а й на прилеглій до них території. 
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Облаштування Free Wi-Fi мережі у студмістечку 

 
Відремонтовані коридори першого та другого поверхів корпусу «Ф», 

приміщення їдальні, замінені водостоки на гуртожитку № 4, вчасно  
підготовлені аудиторії для проведення ЗНО. 

 

    
Ремонтні роботи у навчальних корпусах університету 
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Виконані ремонтно-будівельні роботи та косметичні ремонти в аудиторіях 
108-Ц, 109-А, 108-Л, 323-Ц, 301-Ц, 09-П, 325-Ц 302-Ц, 204-Ц, переходах між 
корпусами «Ц»-«П», «Л»-«А» і «А»-«Ф», щитової в центральному корпусі, 
складських приміщень «Р-1», відремонтовано медпункт, проведене обстеження 
та виконаний ремонт у бомбосховищі під гуртожитком №1.  

 

  
Ремонтні роботи у навчальних аудиторіях із заміною меблів 

силами меблевого цеху універистету 
 
За ініціативою спонсорів проведено капітальний ремонт навчальної 

аудиторії, якій присвоєно ім’я видатного вченого – професора Губреєва 
Геннадія Михайловича. Усі опоряджувальні роботи, облаштування меблями та 
мультимедійним обладнанням виконано за рахунок спонсорських коштів. 

 

  
Облаштування сучасної мультимедійної аудиторії 

імені професора Г.М. Губреєва 
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Для стабільної безперебійної роботи інженерних систем тепло-
забезпечення, водопостачання та водовідведення відділом головного механіка 
за звітний період виконаний значний обсяг робіт. Замінені аварійна ділянка 
системи опалення в підвалі лівого крила гуртожитку № 1, ділянки металевої 
водопровідної труби та заміна каналізаційного трубопроводу в аудиторії 013-Л, 
прокладені трубопроводи системи водопостачання зі встановленням 
сантехнічних приладів у гуртожитку № 4, змонтовані нові трубопроводи 
системи теплозабезпечення з підключенням опалювальних приладів в 
аудиторіях 04-П, 05-П та 06-П, виконаний капітальний ремонт аварійного 
транзитного трубопроводу гарячого водопостачання у підвалі гуртожитку № 1. 

Здійснено підключення системи водопостачання, змонтовані та прийняті 
експлуатаційними службами КП «Полтававодоканал» до вузла обліку гарячої 
та холодної води спортивного корпусу університету. 

Службою головного енергетика у звітному періоді було проведено роботи 
із застосування в навчальних корпусах та гуртожитках енергозберігаючих 
технологій та приладів, що в перспективі може зменшити витрати 
електроенергії. 

У фойє всіх гуртожитків університету, на першому поверсі корпусу «П», 
корпусах «А» і «Ф», переходах від центрального корпусу до корпусів «П» та 
«Л» установлено близько 100 енергозберігаючих ЛЕД-світильників та 30 
датчиків руху. 

 

  
Установлення енергоефективних світильників із датчиками руху 

 
Повністю реконструйовано розподільне обладнання електромережі 

центрального корпусу. 
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Капітальний ремонт і реконструкція розподільчого обладнання електричної 

мережі центрального корпусу 
 
Установлено 40 світильників «Аварійний вихід» у гуртожитках №№ 1, 2, 3 

і 4 та в навчальних корпусах «Ц», «П», «Л», «А» і «Ф». 
Протягом 2015 року проведено технічне обслуговування та ремонт 14-ти 

електрощитових усіх навчальних корпусів та гуртожитків, обладнання на 
трансформаторних підстанціях ТП-385, ТП-314, ТП-315, ТП-179 та КТП-5, 
відремонтовано електромережі бомбосховища у гуртожитку №1. Відновлено 
зовнішнє освітлення від гуртожитку № 5 до їдальні. 

За рахунок спільних дій адміністрації університету, студмістечка та АГЧ у 
студентському містечку ведеться постійна робота з удосконалення та 
поліпшення матеріально-технічної бази гуртожитків. Виконані зовнішні та 
внутрішні ремонтні роботи, а саме: відремонтовано частину тильної сторони 
фасаду гуртожитку №1, виконані опоряджувальні роботи в приміщеннях 
загального користування у гуртожитках №1 та №2, коридорах усіх гуртожитків.  

Підготовлена до роботи в зимовий період снігоприбиральна техніка та 
ручне знаряддя,  накопичено необхідну кількість піску та солі. 

Враховуючи досвід роботи в осінньо-зимовий період останніх років, в 
університеті створено аварійний запас матеріалів та виробів для ліквідації будь-
якої аварії на інженерних мережах університету, в першу чергу, 
теплопостачання, який буде використовуватися лише при аварійних ситуаціях 
при обмеженні в часі в умовах  низьких температур.  
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Значна робота протягом року виконана працівниками виробничої 
майстерні та меблевого цеху. Відремонтовані меблі майже в 30 аудиторіях, 
кабінетах та класах університету, виготовлений і змонтований металевий 
паркан огорожі господарського двору, для потреб гуртожитків виготовлені 25 
нових двоярусних ліжок, відновлений металевий паркан огорожі центрального 
корпусу. 

Яскравим практичним прикладом реалізації наукових розробок фахівців 
кафедри технології будівельних виробів, конструкцій і матеріалів став цех із 
виготовлення тротуарної плитки, перша партія якої була використана для 
влаштування глядацького майданчика біля нового футбольного поля. 

 

  

  
Облаштування цеху з виготовлення тротуарної плитки у навчально-

виробничому модулі університету 
 
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. 
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Загальна чисельність працюючих − 1209  осіб, студентів денної форми 
навчання – 5354 особи, студентів заочної форми навчання − 986 осіб. 
Найбільша працююча зміна, яка може знаходитися в навчальних корпусах −  
6340 осіб. Загальна площа навчальних приміщень – 64668 м2. 

Навчальна площа на одного учасника навчально-виховного процесу 
складає 10, 2 м2. 

Кошти, витрачені на заходи з охорони праці, відповідно до колективного 
договору (угоди) за звітній період  складають 50,5  тис. грн. 

Забезпечено проведення обстеження готовності університету до нового 
навчального року (гуртожитки, кафедри, лабораторії, навчальні майстерні 
тощо). 

 
Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення проведення 

навчально-виховного процесу 
 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 жовтні 2015 року. 

 Отримано позитивний висновок Управління Держпраці у Полтавській 
області про дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з 
охорони праці та промислової безпеки (липень 2015 року). 

Забезпечення умов  проведення навчально-виховного процесу 
Проведено капітальний ремонт будівель, споруд, приміщень навчального 

закладу з метою підвищення вимог санітарно-гігієнічних норм. 
Введено в експлуатацію обладнання науково-виробничої лабораторії 

кафедри технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів з 
виготовлення дрібноштучних елементів брукування. 

Перевірено стан електромереж та експлуатація електроустановок, 
підтверджено актами контур захисного заземлення, випробування опору 
ізоляції, отримано допуски до роботи електриків та працівників, які 
експлуатують електроустановки. 

Здійснено контроль за умовами експлуатації обладнання (лабораторного, 
навчальних майстерень, такелажних засобів, драбин, рештувань). 
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Організовано систематичний контроль за станом охорони праці та безпеки 
життєдіяльності в гуртожитках: 

Перевірено стан евакуаційних виходів. 
Проведено інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності при 

поселенні студентів. 
Введено в дію інструкції з безпеки під час користування 

електроприладами. 
Оновлено інформаційні стенди з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 
Профілактика роботи з попередження травматизму  
Розроблено інструкції, пам’ятки, методичні рекомендації з охорони праці 

для працівників та учасників навчально-виховного процесу, зокрема «Пам’ятка  
для учасників навчально-виховного процесу Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка  про дотримання правил 
безпеки на залізничному транспорті». 

Проведено інструктажі (планові, повторні, цільові) з охорони праці  та 
безпеки життєдіяльності за темами «Безпека дорожнього руху. Поведінка на 
вулиці. Наслідки дорожньо-транспортних пригод», «Про дотримання правил 
безпеки на залізничному транспорті». 

Організовано забезпечення працівників університету необхідним 
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту 
відповідно до розділу 8 Колективного договору (угоди). 

Здійснюється постійний контроль за виконанням розділу 8 Колективного 
договору (угоди) про своєчасне забезпечення молоком співробітників, які 
працюють на роботах зі шкідливими умовами праці. 

Забезпечено комплектування аптечок першої медичної допомоги 
необхідними медикаментами відповідно до розділу 8 Колективного договору 
(угоди). 

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці, безпеки 
життєдіяльності 

Систематично проводяться інструктажі (планові, повторні, цільові) з 
охорони праці, безпеки життєдіяльності  серед учасників навчально-виховного 
процесу. 
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Проведено навчання та атестація з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності керівників структурних підрозділів та ІТП, які були прийняті 
на роботу постійно діючою комісією університету (жовтень 2015 року). 

Організовано спеціалізоване навчання та атестація з охорони праці  
інженерно-технічного персоналу університету (6 осіб) у спеціалізованих 
закладах: 

− з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів; 
− з Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів; 
− з Правил безпеки систем газопостачання України; 
− з Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 

тиском. 
Забезпечено розслідування та облік нещасних випадків, аварій, 

професійних захворювань, пов’язаних із виробництвом відповідно до норм, 
передбачених законодавством України. За звітній період нещасних випадків, 
пов’язаних із виробництвом, не зафіксовано. Станом на 1.12.2015 р. 
розслідувано 19 нещасних випадків невиробничого характеру. 
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10. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТА 
УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ 

 
Освітній процес у звітному році забезпечували навчальний відділ, відділ 

методичного забезпечення навчального процесу, навчально-методичний центр 
дистанційної та післядипломної освіти, науково-технічна бібліотека,  
8 факультетів і 40 кафедр. 

Слід зазначити, що всі основні стратегічні питання розвитку університету 
розглядаються на засіданнях вченої ради університету. Відповідно до частини 3 
ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» головою вченої ради 29.05.2015 року 
шляхом таємного голосування було обрано професора Онищенка В.О. 
Протягом 2015 року під головуванням Онищенка В.О. було проведено 18 
засідань вченої ради, на яких розглянуто такі основні питання: 

1. Про результати виконання показників наукової діяльності кафедрами і 
науковими підрозділами університету за 2014 рік та план на  2015 рік.  

2. Фінансово-економічні показники діяльності  університету у 2014 році. 
3. Про результати міжнародної діяльності ПолтНТУ у 2014 році. 
4. Затвердження плану роботи вченої ради на ІІ семестр 2014–2015 н.р. 
5. Про стан виконання угод та договорів з установами НАН України, ВНЗ 

України. 
6. Про заходи з профорієнтаційної діяльності, результати співпраці із 

загальноосвітніми навчальними закладами в рамках підписаних договорів. 
7. Про підготовку до відзначення 85-річчя ПолтНТУ. 
8. Про хід реалізації навчальних планів підготовки фахівців у 2014–15 н.р. 

та схвалення навчальних планів і графіка навчального процесу на 2015–16 н.р. 
9. Про міжнародну діяльність кафедр університету. 
10. Про стан використання  енергоносіїв у зимовий період 2014–2015 н.р. 
11. Про готовність науково-педагогічних працівників до викладання 

іноземною мовою. 
12. Про стан будівель та споруд університету та організацію ремонтних 

робіт у літній період. 
13. Про проходження стажування науково-педагогічними працівниками 

університету та практики студентами (в т.ч. за кордоном). 
14. Затвердження плану роботи вченої ради на І-й семестр 2015–2016 н.р. 
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15. 2. Про хід виконання основних розрахункових показників наукової 
діяльності й підготовки науково-педагогічних кадрів кафедрами і науковими 
підрозділами університету за перше півріччя 2015 року. 

16. Про підсумки роботи ДЕК та затвердження рекомендацій кафедр і ДЕК 
щодо вступу випускників університету до аспірантури. 

17. Про виконання плану заходів з подальшого підвищення ефективності 
виконання ПолтНТУ положень Конституції, законів України та інших 
нормативно-правових актів з питань освіти. 

18. Про обрання за конкурсом на заміщення посад науково-педагогічних 
працівників. 

19. Про підсумки вступної компанії 2015 року. 
20. Про стан профорієнтаційної роботи у ПолтНТУ протягом 2014–

2015 н.р. і завдання на 2015–2016  н.р. 
21. Про результати рейтингового оцінювання роботи викладачів, кафедр і 

факультетів університету за 2014–2015 н.р. 
22. Про хід реалізації проекту Британської ради «Англійська для 

університетів». 
23. Про формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та 

інноваційної діяльності в університеті на період до 2020 року відповідно до 
діючих нормативних актів. 

24. Про перспективи освітньої діяльності факультетів ПолтНТУ у зв’язку із 
запровадженням нового переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. 

25. Про діяльність органів студентського самоврядування  у 2015 році. 
26. Про результати співпраці ПолтНТУ з установами НАН України у 

2015 році. 
27. Про роботу спеціалізованих учених рад у 2015 році. 
28. Про ефективність діяльності аспірантури та докторантури. Підсумки 

прийому до аспірантури та докторантури у 2015 році та затвердження тем 
дисертаційних робіт. 

29. Про стан набору іноземних студентів до ПолтНТУ у 2015–2016 н.р. 
Питання зміцнення договірної та трудової дисципліни на виконання п. 11 

та п. 18 розділу 2.3 контракту постійно перебуває на контролі керівництва 
університету. За звітний період випадків порушення адміністративних і 
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кримінальних справ проти членів колективу, а також порушень чинного 
трудового законодавства не було. 

Інформуємо, що трудовий колектив ПолтНТУ працює у нормальному 
робочому режимі з дотриманням Статуту та Колективного договору, 
конфліктні ситуації в трудовому колективі університету відсутні, 
психологічний клімат у колективі доброзичливий. 

Відповідно до п. 4 розділу 2.3 контракту було проведено погодження 
кандидатур для призначення на посади проректорів. Вченою радою 
університету 29.05.2015 було розглянуто питання погодження кандидатур 
проректорів і направлено відповідне клопотання університету до МОН України 
щодо погодження кандидатури к.е.н. Філонич О.М. на посаду проректора з 
економічних питань – головного бухгалтера; щодо погодження кандидатури 
к.т.н., доц. Муравльова В.В. на посаду проректора з науково-педагогічної та 
методичної роботи. На підставі листа-погодження Міністерства освіти і науки 
України видано накази про переведення на посаду проректора з економічних 
питань – головного бухгалтера к.е.н. Філонич О.М.; про переведення на посаду 
проректора з науково-педагогічної та методичної роботи к.т.н., доц. 
Муравльова В.В. 

Рішенням вченої ради від 28.08.2015 було погоджено кандидатуру д.е.н., 
доц. Брижань І.А. на вакантну посаду проректора з науково-педагогічної 
роботи та міжнародного співробітництва. Відповідне клопотання щодо 
погодження її кандидатури направлене до МОН України. На підставі 
одержаного погодження МОН України д.е.н., доц. Брижань І.А. було 
призначено на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та 
міжнародного співробітництва. 

На підставі позитивного рішення вченої ради університету від 25.12.2015 
було направлене клопотання щодо погодження кандидатури к.е.н. 
Сівіцької С.П. на посаду проректора з науково-педагогічної та соціальної 
роботи. 

Протягом 2015 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 постійно перебуває в полі зору 
ректорату. 
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За звітний період випадків притягнення працівників університету до 
відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані 
з корупцією, не встановлено.  

На зборах трудового колективу ПолтНТУ проведено роз’яснення на тему 
«Зміни в законодавстві щодо запобігання і протидії корупції». 

На виконання п.10 розділу 2.3 контракту мною було забезпечено захист 
відомостей, що складають державну, службову й комерційну таємниці 
відповідно до Закону України «Про державну таємницю».  

На виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» розроблено нову 
редакцію Статуту Полтавського національного технічного університету імені 
Юрія Кондратюка, якій ухвалено Конференцією трудового колективу ПолтНТУ 
і подано на затвердження до Міністерства освіти і науки України. 
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ПІДСУМКИ 
 
Звіт про виконання зобов’язань, викладених у розділі 2.3 контракту з 

Міністерством освіти і науки України, за 2015 рік, умов Колективного договору 
та Перспективної програми розвитку Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка розглядалися на зборах Конференції 
трудового колективу ПолтНТУ двічі на рік: за підсумками навчального року – 
31 серпня 2015 року та за результатами роботи університету за рік – 29 грудня 
2015 року. 

На розширеному засіданні Конференції трудового колективу 
29.12.2015 року одноголосно ухвалено такі рішення: 

1. Відмітити позитивну динаміку розвитку Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка за всіма напрямами діяльності. 

2. Затвердити звіт ректора, професора Онищенка В.О. про діяльність на 
посаді ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія 
Кондратюка у 2015 році. 

3. Визнати виконання ректором, професором Онищенком В.О. завдань 
Перспективної програми розвитку ПолтНТУ, умов Колективного договору та 
зобов’язань, викладених у п. 2.3. контракту, в повному обсязі. 

 
 

Ректор ПолтНТУ, професор      В.О. Онищенко 
 

Голова профспілкового комітету 
університету        В.В. Сажко 

 

Голова профспілкового комітету  
студентів і аспірантів       Д.Ю. Задворкін 

 

Президент студентського парламенту    В.Д. Даценко 

 166 


	ВСТУП
	1. РОЗВИТОК ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
	Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу

	2. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
	Організація навчального процесу. Навчальна та навчально-методична робота
	Практична підготовка
	Інформаційне та навчально-методичне забезпечення
	Сприяння працевлаштуванню студентів

	3. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
	Профорієнтаційна робота
	Організація довузівської підготовки
	Співробітництво з Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти
	Співробітництво з Полтавським територіальним відділенням МАН України
	Участь ПолтНТУ в освітніх виставках
	Виконання державного замовлення на підготовку фахівців із вищою освітою
	Післядипломна освіта

	4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
	5. РОЗВИТОК НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ
	6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
	7. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ І  НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
	8. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА  СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТУ
	9. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ УНІВЕРСИТЕТУ
	10. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТА УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

