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І. Виконання умов контракту, пов’язаних із підготовкою фахівців, 

забезпеченням якісного освітнього процесу, виконанням державного 

замовлення 

 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка – це заклад вищої освіти ІV рівня акредитації, який 

здійснює підготовку фахівців за ступеневою системою освіти бакалавр – 

спеціаліст (до завершення навчання) - магістр.  

Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності: 

– Постанова Кабінету Міністрів України про створення 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка від 4 квітня 1997 р. № 303; 

– Довідка про внесення вищого навчального закладу до Державного 

реєстру вищих навчальних закладів України (Реєстрація № 12-Д-190 від 

04.09.2012);  

– Довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців (Серія АА № 018638 від 19.07.2011); 

– Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (Серія А00  № 

077615 від 11.06.1997); 

– Довідка про взяття на облік платника податків (від 21.07.2011 № 

2877/29-0); 

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.03.2017р. №467 Про 

перейменування Кіровоградського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка; 

– Статут Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка (затверджений наказом МОН 

України від 22.06.2017 р. №902); 

– Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 

підприємців та громадських формувань від 12.02.2018 р. № 23430992; 

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.06.2014 р. №768 
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Щодо закріплення державного майна за Кіровоградським державним 

педагогічним університетом імені Володимира Винниченка; 

–  Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

– Договір оренди майна (пам’ятки архітектури) від 23.03.2016р. №35; 

– Експертний звіт результатів обстеження технічного стану та 

експлуатаційної придатності будівлі гуртожитку №2 по бульвару 

Студентському, 19-б у м. Кропивницькому; 

– Довідка Управління Держпраці у Кіровоградській області про 

відповідність приміщень та матеріально-технічної бази 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка встановленим нормам з охорони праці (від 

16.04.2018 р. № 01-22-08/1587-18); 

– Акт Управління Держпродспоживслужби про санітарно-

епідеміологічне обстеження об’єкта  (від 10.07.2017 р. №05.03.02-04/106703); 

– Висновок Управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Кіровоградській області ДСНС України (від 20.02.2017 р. №04-

46/04.02-03);  

– Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені 

Володимира Винниченка; 

– Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним 

рівнем) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу; 

– Сертифікат про акредитацію Кіровоградського державного 

педагогічного університетом імені Володимира Винниченка за статусом 

вищого закладу освіти ІV рівня (Серія РД- IV №1254238 від 15 червня 2012 

р); 

– Сертифікати про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей та 

освітніх програм.  

В університеті є денна, заочна форми навчання. Здійснюється 
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підвищення кваліфікації за програмами вдосконалення володіння 

англійською та німецькою мовами, підготовка до вступу у заклади вищої 

освіти громадян України. 

Згідно Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти, ЦДПУ ім. В. Винниченка має право на підготовку здобувачів вищої 

освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) бакалавра, спеціаліста, 

магістра:  

– ступінь бакалавра – 33 спеціальності, ліцензований обсяг – 3025 осіб; 

– освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста – 24 спеціальності, 

ліцензований обсяг – 1760 осіб; 

– ступінь магістра – 29 спеціальностей, ліцензований обсяг – 1367 осіб. 

Загальний ліцензований обсяг закладу вищої освіти складає 6152 особи 

(на кожний навчальний рік). 

В Університеті функціонує 8 факультетів (іноземних мов, історії та 

права, мистецький, природничо-географічний, педагогіки та психології, 

фізико-математичний, фізичного виховання, філології та журналістики) й 

центр довузівської підготовки. Освітній процес забезпечують 32 фахові 

кафедри, з яких випускові – 30. 

Загальна площа будівель університету становить 50827,52 кв.м., з яких 

власні – 49330,22 кв.м, орендовані – 1497,3 кв.м. 

У 2018 році Університет успішно пройшов акредитацію та 

ліцензування:  

І. Акредитація напрямів підготовки, спеціальностей та освітніх програм: 

1)  За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:  

– Акредитація трьох напрямів підготовки (6.020202 Хореографія*; 

6.010105 Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка 

(олігофренопедагогіка) і логопедія; 6.030103 Практична психологія).   

– Первинна акредитація 6-ти освітньо-професійних програм першого 

(бакалаврського) рівня (Право зі спеціальності 081 Право, Середня освіта 

(Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи зі 
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спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), Середня освіта 

(Українська мова і література) зі спеціальності 014 Середня освіта 

(Українська мова і література), Середня освіта (Трудове навчання та 

технології) зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології); Початкова освіта та Психологія (практична психологія)зі 

спеціальності 013 Початкова освіта; Початкова освіта та Дошкільна 

освіта зі спеціальності 013 Початкова освіта).  

2) За освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»: 

– Чергова акредитація спеціальності ОКР «Спеціаліст» (перепідготовка 

спеціалістів) (7.02020201 Хореографія (за видами)*) . 

– Первинна акредитація 5-ти освітньо-професійних програм освітньо-

кваліфікаційного рівня «Спеціаліст») (Середня освіта (Фізична культура) та 

методика спортивно-масової роботи зі спеціальності 014 Середня освіта 

(Фізична культура), Психологія (практична психологія) зі спеціальності 053 

Психологія; Хореографія зі спеціальності 024 Хореографія); Початкова 

освіта зі спеціальності 013 Початкова освіта; Дошкільна освіта зі 

спеціальності 012 Дошкільна освіта). 

3)  За другим (магістерським) рівнем вищої освіти:  

– Первинна акредитація 5-ти освітньо-професійних програм другого 

(магістерського) рівня (Хореографія зі спеціальності 024 Хореографія;  

Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика) зі 

спеціальності 112 Статистика; Психологія (практична психологія) зі 

спеціальності 053 Психологія; Хореографія та Середня освіта (Мова і 

література (англійська)) зі спеціальності 024 Хореографія;  Середня освіта 

(Трудове навчання та технології) зі спеціальності 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології)). 

ІІ. Ліцензування: 

– спеціальності за першим (бакалаврським) рівнем (014 Середня освіта 

(Природничі науки);  



6 
 

– 3-х спеціальностей за другим (магістерським) рівнем (017 Фізична 

культура і спорт, 262 Правоохоронна діяльність, 014 Середня освіта 

(Природничі науки);  

– збільшення ліцензованого обсягу спеціальності за другим 

(магістерським) рівнем (053 Психологія). 

Наразі кафедрами ведеться підготовка 2-х акредитаційних справ для 

чергової акредитації напрямів (6.030303 Видавнича справа та редагування; 

6.040205 Статистика) та ліцензійної справи щодо збільшення ліцензованого 

обсягу спеціальності за другим (магістерським) рівнем (014 Середня освіта 

(Біологія). 

Контингент студентів.  

Станом на 01.10.2018 р. в Університеті навчається 4531 студент. 

За звітний період ректоратом було розроблено заходи, спрямовані на 

збереження контингенту студентів і тому відбулося певне збільшення 

контингенту студентів Університету: з 4406 у 2017 році (станом на 

01.10.2017) до 4531 (станом на 01.10.2018). З них: студентів денної форми 

навчання державної основи – з 2076 (на 01.10.2017) до 2082 (на 01.10.2018). 

Кількість студентів, які отримують вищу освіту, збільшилася (табл. 1): 

на денній формі навчання комерційній основі – з 1049 (на 01.10.2017) до 1137 

(на 01.10.2018); на заочній формі навчання комерційній основі – з 749 (на 

01.10.2017) до 865 (на 01.10.2018)  

Відбулися зміни  і в чисельності студентів післядипломної освіти та 

екстернатної форми навчання: а саме, має місце зменшення контингенту 

студентів  післядипломної освіти (перепідготовка спеціалістів) з 136 (на 

01.10.2017) до 59 (на 01.10.2018) і екстернатної форми навчання з 7 (на 

1.10.2017) до 0 (на 1.10.2018). Це зменшення відбулося у зв’язку з тим, що 

завершився прийом студентів на дані форми навчання.  

 

 

 



7 
 

                                        Таблиця 1 

Контингент студентів університету за формами навчання  

та джерелами фінансування 

 Станом  на 
01.10.2016 

Станом  на 
01.10.2017 

Станом на 
01.10.2018 

Станом на 
01.12.2018 

 Держ. Комерц. Держ. Комерц. Держ. Комерц. Держ. Комерц. 
денна 2402 1032 2076 1049 2082 1137 2083 1125 
заочна 384 702 389 749 388 865 388 864 
екстернатна  17  7  0  0 
Перепідготовка 
(отримання 
другої вищої 
освіти) 

 249  136  59  59 

ВСЬОГО: 2786 2000 2465 1941 2470 2061 2471 2048 
ВСЬОГО 
по ЦДПУ: 4786 4406 4531 4519 

У 2017 році було прийнято концептуальне рішення по залученню до 

навчання іноземних студентів на основі міжнародного центру університету, 

внесені зміни до «Правил прийому», підписані договори із рекрутінговими 

фірмами.   

У 2018 році було прийнято 3 іноземних студентів на такі спеціальності: 

052 Політологія (перший (Бакалаврський) рівень) – 1 студент; 073 

Менеджмент (другий (магістерський) рівень) – 2 студента. 

З метою оптимізації організаційно-управлінських засад освітнього 

процесу з ініціативи ректора здійснено реструктуризацію відповідних 

підрозділів Університету. В складі навчально-методичного відділу 

функціонує служба моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації, 

яка здійснює системний аналіз показників освітньої діяльності базових 

підрозділів Університету, впроваджує систему заходів по контролю за 

організацією освітнього процесу, практичної підготовки, за якістю 

навчально-методичного та організаційного супроводу освітнього процесу, 

сектор обслуговування ЄДЕБО, інформації та статистики. 

Особливу увагу приділено роботі з ЄДЕБО (єдина державна електронна 

база з питань освіти). В базу завантажуються та зберігається вся інформація 

закладу вищої освіти, яка постійно оновлюється. За час роботи сектору в 
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ЄДЕБО занесена основна інформацію про Університет, викладачів, 

контингент студентів (статут, витяг з ЄДРПОУ, витяг з ЄДР, наказ про 

призначення керівника, зразок його підпису та печатки, документи з 

матеріально-технічної бази; реєстраційні анкети студентів та викладачів; 

ліцензія; сертифікати з акредитації); у  вкладці «Кадрове забезпечення» 

завантажено наукові ступені, вчені звання та почесні звання, публікації 

викладачів. За допомогою ЄДЕБО формуються документи про вищу освіту 

(дипломи). 

У модулі «Вступна компанія» завантажуються правила прийому (вся 

інформація вступної кампанії); державне замовлення, пропозиції до нього; 

склад комісій; заяви абітурієнтів; накази про зарахування. 

У модулі «Здобувачі освіти» створено картки студентів, які навчаються 

в університеті, та відображено  інформацію, щодо руху контингенту 

студентів. 

Університет щорічно виконує встановлені обсяги державного 

замовлення на випуск фахівців. Невиконання за деякими позиціями наявне з 

об’єктивних причин (оформлення студентами-випускниками академічних 

відпусток, відрахування за власним бажанням чи за академічну 

заборгованість). 

Загальна кількість випускників Університету 2018 року (табл. 2): 

– бакалаври (денна, заочна ф.н.) – 864 (59 – дипломи з відзнакою); 

– перепідготовка (отримання другої вищої освіти) – 75 (3 – дипломи з 

відзнакою); 

– екстернат («Бакалавр») – 7; 

– магістри – 886 (116 – дипломи з відзнакою). 
Таблиця 2 

 
 

Випуск 2018 року 
денна заочна 

держ. комерц. всього з 
відзнакою держ. комерц. всього з  

відзнакою 

бакалаври 481 144 625 53 99 140 239 6 
перепідготовка      75 75 3 
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(отримання 
другої вищої 
освіти) 
екстернат      7 7 – 
магістр 390 174 564 84 96 226 322 32 
ВСЬОГО: 871 317 1189 137 195 448 643 41 

Всього: 1189 174 643 34 
 

Динаміка змін загальної кількості випускників Університету: 2200 осіб 

(2013 рік), 2031 особа (2014 рік), 1804 (2015 рік), 1671 (2016 рік) , 1734 (2017 

рік), 1832 осіб (2018 рік). 

Контроль та підвищення ефективності навчального процесу. 

Стратегічним напрямком діяльності ректора у сфері навчальної та 

начально-методичної роботи  протягом звітного періоду було створення 

організаційних умов для забезпечення якості підготовки фахівців для 

закладів освіти та інших виробничих галузей. З цією метою у 2017-2018 рр. 

було впроваджено комплекс заходів по реорганізації освітнього процесу та 

вдосконаленню його навчально-методичного забезпечення.  

Ректор контролює результативність роботи професорсько-викладацького 

складу, яка визначається підсумками державної атестації випускників. Аналіз 

результатів державних екзаменів і захисту кваліфікаційних робіт (якісний 

показник) студентів денної форми навчання залишається стабільно високим, 

що є свідченням якості підготовки фахівців в Університеті: 

– результати атестації студентів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти (випущено 625 студентів денної форми навчання (53 диплома з 

відзнакою), 239 – заочної форми навчання (6 дипломів з відзнакою)): 

 успішність – 100,0% (2016-2017 н.р. – 100,0%); 

 якісний показник – 71,8% (2016-2017 н.р. – 64,9%); 

– результати атестації студентів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти (випущено 564 – денної (84 диплома з відзнакою) та 322 

студентів (32 диплома з відзнакою) заочної форм навчання: 

 успішність – 100%; (2016-2017 н.р. – 100,0%); 
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 якісний показник – 88,1%.  

Результати державних екзаменів, у цілому, свідчать про якісну 

підготовчу роботу випускних кафедр до проведення атестації студентів, що й 

відзначається у звітах голів екзаменаційних комісій.  

У 2017-2018 н.р. відповідно до наказу МОН від 16.10.2009 №943 в 

Університеті продовжився процес впровадження основних положень 

європейської кредитно-трансферної системи. Керуючись положеннями 

Закону України «Про вищу освіту» розроблено нові навчальні плани 

спеціальностей відповідно до освітніх програм підготовки фахівців. Для 

ефективного управління освітнім процесом, його організації і контролю 

згідно вимог Болонської декларації в Університеті проведено структурну 

перебудову організації освітнього процесу та створено ефективну систему 

координації освітньої діяльності науково-педагогічних працівників та 

студентів в умовах ЄКТС на рівні кафедр, факультетів та Університету в 

цілому. 

Активну роль у цьому процесі відіграють координатор ЄКТС 

університету, координатори ЄКТС факультетів. Введено інститут кураторів 

програм підготовки,  основним завданням діяльності яких є інформаційно-

методичний супровід навчання студентів та контроль за його результатами. 

Розроблені функціональні обов’язки  координаторів ЄКТС та кураторів 

ЄКТС спеціальностей. Для них систематично проводяться інструктивно-

методичні семінари та тренінги, матеріали яких розміщуються на сайті 

Університету.  

Інститут кураторів ЄКТС в Університеті займається забезпеченням 

координаційного, перспективного та поточного планування роботи студентів; 

дослідженням питань забезпечення умов індивідуалізації навчання та 

психологічного сприйняття студентами кредитно-трансфертної системи; 

контролем та стимулюванням учасників освітнього процесу з метою 

досягнення високої якості вищої освіти. 
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Система роботи з впровадження провідних засад Європейської 

кредитно-трансферної системи у ЦДПУ  складається з:  

1) організації та управління освітнім процесом; 

2) науково-методичного забезпечення системи навчання; 

3) координації діяльності науково-педагогічних працівників та 

студентів. 

Ректоратом визначено основні напрямки реалізації програми дій щодо 

втілення положень Болонської декларації в освітній процес: 

– адаптація організаційного та методичного забезпечення освітнього 

процесу в ЦДПУ до вимог Європейської системи трансфертних кредитів; 

– вивчення досвіду організації освітнього процесу в європейських вищих 

навчальних закладах в умовах Болонського процесу; 

– досягнення необхідного рівня інформаційного і методичного 

забезпечення організації освітнього процесу; 

– створення на факультетах системи забезпечення якості освітнього 

процесу відповідно до вимог акредитації за системою ЄКТС; 

– стимулювання учасників освітнього процесу до реалізації вимог 

Європейської кредитно-трансферної системи.  

Вчена рада університету, методична рада університету проводять плідну 

роботу з наукового, методичного та організаційного супроводу освітнього 

процесу в умовах європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи. Розроблена університетська модель організації освітнього процесу, 

яка закріплена в «Положенні про організацію освітнього процесу в 

Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка». Розглядаються питання вдосконалення 

організаційних форм навчання, системи поточного та підсумкового 

контролю, здійснюється моніторинг результатів діяльності Університету в 

умовах ЄКТС.  

Під особливим контролем ректорату перебуває система роботи з 

адаптації студентів-першокурсників до навчання в Університеті, яку 
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координують деканати факультетів і навчально-методичний відділ. Її 

завданням є  виявлення шляхів та засобів полегшення та прискорення 

процесу адаптації першокурсників до умов навчання у закладі вищої освіти. 

З цією метою  активізовано роботу кураторів академічних груп перших 

курсів.  

Проводиться анкетування студентів-першокурсників щодо їх 

академічної, соціальної та психологічної адаптації. Моніторинг цього 

питання здійснюється у кілька етапів протягом всього першого року 

навчання. Його результати розглядаються на засіданнях кафедр, вчених рад 

факультетів та Вченої ради університету.  

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої 

діяльності в Центральноукраїнському державному педагогічному 

університеті імені Володимира Винниченка  визначає зміст, технології, 

методи і засоби роботи всіх посадових осіб, науково-педагогічних, 

педагогічних працівників і студентів щодо подальшого підвищення якості 

освітнього процесу та професійної компетентності випускників 

Університету. Воно дозволяє розробити політику, цілі, гарантії якості, шляхи 

досягнення цих цілей і є основою постійного покращення якості освітніх 

послуг. 

Система моніторингу якості підготовки фахівців у ЦДПУ діє на 

загальноуніверситетському рівні та у його підрозділах – факультетах, 

кафедрах. Вона охоплює різні аспекти діяльності Університету: 

професорсько-викладацький склад, організацію освітнього процесу, його 

інформаційне та навчально-методичне забезпечення, матеріально-технічну 

базу. Аналіз відповідних показників, їх  динаміка є предметом розгляду на 

засіданнях Вченої ради університету, ректорату.  

Елементом системи є ректорський контроль за якістю освітнього 

процесу. Положення про ректорські контрольні роботи відповідає чинній 

нормативно-правовій базі у галузі вищої освіти та нормативно-розпорядчим 

документам Університету. 
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Метою проведення ректорських контрольних робіт є виявлення рівня 

залишкових знань студентів та сформованих навчальних умінь і навиків. 

Ректорські контрольні роботи проводяться: 1) один раз на  семестр – на 

загальноуніверситетському рівні; 2) під час комплексних перевірок якості 

підготовки фахівців на окремих факультетах; 3) за рішенням ректора. 

Результати ректорських контрольних робіт з конкретних дисциплін є 

одним із критеріїв визначення якості підготовки фахівців конкретної 

спеціальності,  оцінювання результативності та якості роботи науково-

педагогічних працівників й підлягають аналізу на засіданнях кафедр, Вчених 

рад факультетів, виробничих нарадах, на засіданні Вченої ради університету, 

методичної ради Університету. 

Результати проведення останніх ректорських контрольних робіт 

показали, що в середньому розбіжність між результатами РКР та 

відповідними результатами сесій у цілому  відповідає вимогам МОН 

України. 

Розроблено та введено в дію нові нормативно-організаційні документи з 

окремих напрямів навчальної роботи в Університеті:  

1) Положення про організацію освітнього процесу в 

Центральноукраїнському державному педагогічному університеті ім. 

В. Винниченка; 

2) Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у 

Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка; 

3) Положення про порядок формування індивідуального рейтингу 

студентів у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті 

імені Володимира Винниченка. 

Протягом звітного періоду значно удосконалилася  система навчально-

методичної роботи в Університеті.  Протягом 2018 року методична рада 

Університету розглянула ряд важливих питань щодо організації освітнього 

процесу: 
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– Про розробку освітніх програм;  

– Про розробку навчальних планів у 2018-2019 навчальному році; 

– Про систему забезпечення якості вищої освіти в Університеті. 

Протягом 2017-2018 н.р. методичною радою Університету було 

рекомендовано до друку 117 навчально-методичних видань. 

В 2017-2018 н.р. проведено черговий етап конкурсу на краще навчально-

методичне забезпечення навчальних дисциплін.  

Практика студентів ЦДПУ ім. В. Винниченка є важливою ланкою 

підготовки фахівців у системі вищої освіти. Всі види практик проводяться 

згідно Положення про організацію освітнього процесу в 

Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка та навчальних планів напрямів підготовки 

/спеціальностей Університету. 

Практична підготовка студентів в Університеті включає: 

– виробничу педагогічну практику – на ІV курсі для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти та студентів ІІ курсу другого 

(магістерського) рівня вищої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах 

І-ІІІ ступенів різного типу; 

– стажувальну педагогічну практику – для студентів ОКР «Спеціаліст» 

(перепідготовка, отримання другої вищої освіти) у загальноосвітніх 

навчальних закладах І-ІІІ ступенів різного типу; 

– навчальні практики. 

Офіційною підставою для проведення виробничої практики студентів є 

клопотання від адміністрації закладу освіти або договір, який укладається 

між ЦДПУ ім. В. Винниченка та підприємством чи установою – базою 

практики. Договори укладаються випусковими кафедрами або завідувачем 

практики. 

Для забезпечення проведення практик у 2018 році укладені договори з 

базами практик: 1.Управління освіти Міської ради міста Кропивницький 

(оновлено); 2. Центральноукраїнське вище професійне училище імені 
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Миколи Федоровського; 3.Служба автомобільних доріг у Кіровоградській 

області; 4.ТОВ «САГО ГРУПП»; 5.Управління комунальної власності 

Міської ради міста Кропивницького; 6. Дочірнє підприємство з іноземними 

інвестиціями «Укрлісекспорт»; 7. ПрАТ «Кіровоградобленерго»; 8.Відділ 

освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради; 9. ТОВ «Онікс-

Системз»; 10. ТОВ «Торгова компанія «Агромаркет»; 11. Приватне 

підприємство «Базис»; 12. Департамент економічного розвитку і торгівлі 

Кіровоградської обласної державної адміністрації; 13. ТОВ «КВАЛІВЕА»; 

14. Головне управління статистики у Кіровоградській області; 15. 

Туристична компанія «Анастасія»; 16. ПАТ «Державно-продовольчо-зернова 

корпорація України «Кіровоградський КХП»; 17. Видавництво «Імекс-ЛТД»; 

18. КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 19. ДНЗ «Кіровоградський 

професійний ліцей сфери послуг»; 20. Кіровоградське обласне бюро судово-

медичної експертизи; 21. Донецький національний медичний університет; 22. 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія УНІКА»; 23. ПАТ 

«Об’єднана гірничо-хімічна компанія»: філія «Вільногірський гірничо-

металургійний комбінат»ПАТ «ОГХК»; 24. Приватне підприємство «Базис»; 

25. ТОВ «Вересень плюс»; 26. Громадська організація «Центр співпраці та 

підтримки міжнародних проектів»; 27.Устинівська районна державна 

адміністрація; 28. Кіровоградський відокремлений підрозділ Установи 

«Центр розвитку місцевого самоврядування»; 29. Компаніївська районна 

рада; 30. Кіровоградська міська партійна організація Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода»; 31. Головне територіальне управління юстиції у 

Кіровоградській області. 

Організація, зміст виробничих практик на факультетах для студентів ІІ-

ІV курсів першого (бакалаврського) рівня та ІІ курсу другого 

(магістерського) рівня освітньої підготовки педагогічних та непедагогічних 

спеціальностей визначається програмами практик, які розробляються 

випусковими кафедрами. Навчальні практики з фаху проводиться протягом 

1-4 тижнів для поглиблення та розширення знань, що отримані в процесі 
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вивчення теоретичних фахових дисциплін, необхідних при виконанні 

обов’язків, що властиві майбутній професійної діяльності. Відповідають за 

організацію та проведення цих практик випускові кафедри Університету. 

Виробничу практику пройшли: ІІ семестр 2017-2018 н.р. – 926 студентів; 

І семестр 2018-2019 н.р. – 636 студентів. 

Ректорат приділяє особливу увагу розвитку бібліотеки, яка є важливою 

інформаційною складовою університету, яка забезпечує освітню і наукову 

діяльності закладу вищої освіти, є центром інтегрованого інформаційно-

ресурсного забезпечення навчальної та наукової діяльності співробітників  

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка. Сайт бібліотеки ЦДПУ імені В. Винниченка є 

віртуальним представництвом бібліотеки та інтегрованою точкою 

ефективного необмеженого доступу до наукової інформації та інших 

інформаційних об’єктів, а також численних додатків, що опосередковують 

взаємодію суб’єктів наукової комунікації у веб-просторі. 

Для поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності 

на сайті розміщено власні електронні ресурси: електронний каталог, 

інституційний репозитарій eKSPUIR, нові надходження, передплачені 

періодичні видання, рекомендаційні списки літератури, бібліографічні 

покажчики; інформаційно-рекомендаційні ресурси: на допомогу науковцям, 

ресурси вільного доступу, тестові доступи, а також сервіси: віртуальна 

довідкова служба, служба електронної доставки документів, он-лайн 

замовлення літератури. 

Основний інформаційний ресурс бібліотеки у сучасному мережевому 

просторі та основа інформаційного обслуговування є електронний каталог 

бібліотеки ЦДПУ ім. В. Винниченка. Доступ до ресурсів електронного 

каталогу здійснюється через мережу Інтернет. Кількість записів зростає 

завдяки новими надходженнями літератури, а також роботі по ретроконверсії 

фонду. На кінець 2018 року електронний каталог загалом містить 145602 

бібліографічні записи, з них база даних «Каталог» – 17595 бібліографічних 
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записів книг, збірників, брошур та інших документів; база даних «Картотека»  

– 122250 бібліографічних записів статей з збірників, журналів, газет. Також 

для поліпшення рівня інформаційної підтримки наукової діяльності 

виокремлено такі бази даних електронного каталогу: «Автореферати 

дисертацій» (4159) та «Дисертації» (374). У порівнянні з минулими роками за 

звітний рік ЕК поповнився на 8243 бібліографічні записи. 

 

Бібліотека ЦДПУ ім. В. Винниченка продовжує співпрацювати 

(відправлено 219 бібліографічних записів) з Державною науково-

педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського щодо 

формування зведеної бази даних дисертаційних робіт з питань освіти, 

педагогіки та психології та бази даних збірників наукових праць, доступ до 

яких з цього року надається з електронного каталогу бібліотеки ЦДПУ ім. В. 

Винниченка.  

Сприяє науково-дослідницькій роботі викладачів архівування в 

цифровому форматі електронних публікацій. Такий довготривалий відкритий 

доступ до матеріалів наукового призначення університету реалізується через 

модель інституційного репозитарію eKSPUIR, який є засобом для 

формування науково-інформаційного середовища закладу вищої освіти. За 

допомогою такого ресурсу науковці університету мають змогу представити 

власний інтелектуальний продукт на умовах довготривалого зберігання, 
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популяризуючи власні дослідження у світовому інформаційному просторі. 

На кінець 2018 року репозитарій нараховує 3183 електронних документи 

співробітників університету, в 2018 році було внесено 642 документи. 

Спеціалізованими інструментами оцінки публікаційної активності є 

міжнародні мультидисциплінарні наукометричні бази даних, такі як Web of 

Science і Scopus. За профілем університету Volodymyr Vynnychenko Central 

Ukrainian State Pedagogical University база даних Web of Science Core 

Collection налічує 95 публікацій авторів ЦДПУ ім. В. Винниченка; Індекс 

Гірша – 10; середнє число цитованих документів – 2,45; кількість цитувань – 

233; статей, які цитують – 201. За 2018 рік базу даних збільшено на 8 нових 

публікацій науковців університету, кількість цитувань за 2018 рік становить 

19.  

За профілем університету Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian 

State Pedagogical University база даних Scopus налічує 50 документів; h-індекс 

документів – 8. У 2018 році до наукометричної база даних Scopus включено 6 

нових документів науковців університету, загальна кількість цитувань за 

2018 рік становить 20. 
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ІІ. Виконання умов контракту, пов’язаних із підготовкою та 

перепідготовкою науково-педагогічних працівників, спеціалістів, 

підготовкою науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

 

Ректорат протягом року контролював ефективність наукових досліджень 

та сприяв підвищенню професійного рівня викладацького складу. 

Станом на 31.12.2018 року навчальний процес у ЦДПУ ім. 

В.Винниченка забезпечують 358 викладачів, із них 337 є штатними 

працівниками кафедр університету, а 21 – працює за сумісництвом. Із них: 56 

докторів наук та професорів (15,64%) і 253 кандидати наук та доценти 

(75,07%). Загалом викладачів із науковими ступенями та вченими званнями 

нараховується 309 осіб (86,31%). Окрім цього, у складі науково-педагогічних 

працівників університету є 4 народних і 2 заслужених артисти України, 3 

заслужених тренери, 15 заслужених працівників освіти, культури та 

мистецтв, 2 заслужених діячі науки і техніки, 1 заслужений юрист України, 1 

заслужений працівник фізичної культури і спорту України, 1 заслужений 

учитель України. 

У 2018 році 16 викладачів отримали вчені звання: 4 — професора та 12 

— доцента. 

Середній вік науково-педагогічних працівників складає 47,4 років (46,1 

— у 2017 році), докторів наук, професорів – 59,2 (57,7 — у 2017 році) років, 

кандидатів наук, доцентів – 46 (44,6 — у 2017 році) років. 

Станом на 31 грудня 2018 року кафедрами університету керували 

викладачі з науковими ступенями та вченими званнями, у тому числі 19 

кафедр очолювали доктори наук, професори, що становить 59,38 % від 

загальної кількості кафедр, а 13 — кандидати наук, доценти, що становить 

40,63 %. Якісний показник керівного складу кафедр — 100%. Із 30 

випускових кафедр – 19 очолюють доктори наук, професори, що становить 

63,33%.  
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На 31.12.2018 року в університеті підготовка докторів філософії 

здійснюється на 7 кафедрах (22 % від загальної кількості): педагогіки та 

менеджменту освіти; української мови; української та зарубіжної літератури; 

всесвітньої історії; прикладної математики, статистики та економіки; фізики 

та методики її викладання; державно-правових дисциплін та 

адміністративного права. Підготовка докторів філософії відбувається за 

шістьома спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки; 014 Середня освіта 

(Фізика); 032 Історія та археологія; 035 Філологія; 081 Право; 113 Прикладна 

математика; завершується підготовка кандидатів наук за п’ятьма 

спеціальностями, а саме: 10.01.01 Українська література; 10.02.01 Українська 

мова; 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.02 Теорія та 

методика навчання (фізика); 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти.  

Кількість аспірантів на 31.12.2018 року становить 72 особи, із них на 

державній основі навчаються – 21 особа (денна форма навчання) і 3 особи 

(заочна форма навчання); на комерційній основі – 9 осіб (денна форма 

навчання) і 39 осіб (заочна форма навчання).  

В докторантурі університету навчаються 4 особи, із них 2 – зі 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки; 2 – зі спеціальності 014 

Середня освіта (фізика).  

Упродовж 2018 року викладачами й аспірантами 

ЦДПУ ім. В. Винниченка підготовлено та захищено 11 кандидатських та 5 

докторських дисертацій. 

В університеті продовжують діяти спеціалізовані вчені із захисту 

кандидатських та докторських дисертацій: К 23.053.02 (захист із 

спеціальностей: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.04 

«Теорія і методика професійної освіти») та Д 23.053.04 (захист із 

спеціальності: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»).  
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ІІІ. Виконання умов контракту, пов’язаних із забезпеченням 

високоефективної наукової і науково-технічної діяльності вищого 

навчального закладу, в тому числі впровадження наукових досліджень, 

міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 

 

Одним із важливих аспектів наукової діяльності університету є 

апробація результатів досліджень, популяризація досягнень наукових шкіл 

ЦДПУ на конференціях різного рівня. Так, упродовж 2018 року в 

Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка було проведено 24 конференції: з них 10 – 

міжнародного рівня, 6 – всеукраїнського, 3 – регіонального та 5 семінарів 

різних рівнів. 

Особлива увага ректорату спрямована на оптимізацію роботи із 

залучення коштів для науково-дослідних проектів та розробок, адже саме ця 

сфера наукової діяльності педагогічного університету є на сьогодні доволі 

проблемною. У звітному році ректор намагався  активізувати виконання 

науково-дослідних проектів, науково-технічних розробок, що фінансуються з 

коштів Міністерства освіти і науки, господарських договорів та грантів. 

Упродовж 2018 року підписано й реалізовано договір на виконання 

науково-дослідних робіт з департаментом екології та природних ресурсів 

Кіровоградської ОДА (загальна кошторисна вартість виконаних робіт 97,0 

тис. грн., виконавці – Гулай О.В., Гулай В.В., Аркушина Г.Ф., Клоц. Є.О.). 

Результати наукового й фахового зростання науково-педагогічних та 

педагогічних працівників університету знайшли свій відбиток у публікаціях в 

українських фахових та зарубіжних виданнях. Вагомих здобутків досягнуто у 

випуску наукової друкованої продукції, який здійснювався на базі власного 

видавничого центру й у провідних видавництвах м. Кропивницького, 

України в цілому та за кордоном. 
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Динаміку випуску наукової та навчальної літератури ілюструє 

порівняльна таблиця: 

Роки Загальна 

кількість 

публікацій 

Загальний 

обсяг 

друкованих 

аркушів 

Монографії Підручники 

з грифом 

МОН 

Підручники 

і навчальні 

посібники 
та методичні 

рекомендації 

Статті у 

фахових 

виданнях 

Публікації 

у науко-

метричних 

збірниках 

та 

зарубіжних 

виданнях 

Тези 

доповідей 
Наукові 

збірники 

2016 
1269 1524,12 15 14 162 442 88 247 14 

2017 
1355 1648,00 21 22 134 420 201 291 22 

2018 1444 1826,34 35 28 97 354 271 296 17 

За 3 
роки 

4068 4998,46 71 64 393 1216 560 834 
53 

 

У звітному періоді приділялася увага створенню умов для науково-

дослідної роботи та інноваційної діяльності молодих учених. В університеті 

здійснює діяльність рада молодих учених, завданням якої є підвищення 

ефективності наукової роботи аспірантів і пошукувачів університету в плані 

виконання й захисту дисертацій, активізації пошукової дослідницької 

ініціативи молодих учених, які мають науковий ступінь. 

Премію Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 

2018 році призначено докторантці кафедри природничих дисциплін та 

методик їхнього викладання, кандидату педагогічних наук, доценту 

Трифоновій Олені Михайлівні.  

ІI премію Кіровоградської державної обласної адміністрації для 

молодих учених у 2018 році отримав кандидат педагогічних наук, завідувач 

лабораторіями методики навчання фізики Соменко Дмитро Вікторович. 
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Стипендію Кіровоградської обласної державної адміністрації і 

обласної ради молодим аспірантам та докторантам у 2018 році отримала 

аспірантка денної форми навчання другого року навчання, спеціальності 014 

Середня освіта (фізика) – Кіктєва А. В. (науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, професор Садовий М.І.).  

Наукова діяльність студентів Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка.  

У звітному році особлива увага приділялася науково-дослідній роботі 

студентів. В університеті успішно функціонують 205 гуртків та проблемних 

груп. До наукової діяльності в них залучено 1797 студентів, що становить 

близько 40 % від загальної кількості. Керівництво гуртками та проблемними 

групами здійснюють 200 провідних науково-педагогічних працівників ЗВО. 

Серед них докторів та кандидатів наук 75%. 

Одним із найвагоміших показників якості науково-дослідної роботи 

студентів у ЗВО є наукові студентські конференції. Протягом 2018 року їх 

було проведено 13: 5 всеукраїнських, 1 регіональна, 7 

загальноуніверситетських. 

Ректорат вважає важливою участь студентів університету в 

конференціях та конкурсах різного рівня, які проводили інші вищі навчальні 

заклади України. Більше 200 студентів із різних факультетів взяли участь у 

різноманітних наукових форумах університетів України. 

Значної уваги ректорат надавав організації та проведенню 

Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів. Так 17 – 19 квітня 2018 

року на базі університету проходив ІІ етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво», у якому взяли участь 41 

студент із дев’ятнадцяти закладів вищої освіти України. На базі факультету 

історії та права проводився ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт із спеціальності ”Історія та археологія”. До галузевої 

конкурсної комісії надійшло 105 робіт з 53 закладів вищої освіти України. 
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11 квітня відбулася підсумкова науково-практична конференція конкурсу, в 

якій приймали участь 28 студентів із 22 ЗВО. 

Результатом участі студентів у Всеукраїнських та міжнародних 

конкурсах та олімпіадах стали нагороди різного рівня. Зокрема: три дипломи 

ІІ-ІІІ ступеня отримані на ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(студенти університету приймали участь у олімпіадах з 19 спеціальностей та 

навчальних предметів); три переможці стипендіальної програми Фонду 

Віктора Пінчука (брали участь 20 студентів університету); шість дипломів І-

ІІІ ступеня отримані на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт з галузей знань та спеціальностей (надіслано 27 робіт, на відбірковий 

тур пройшли 10 студентів); два дипломи (ІІ і ІІІ ступенів) отримані на VІІІ 

Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка (університети і академії, гуманітарний 

профіль); друге місце на Міжнародному конкурсі дизайнерів ”Мода без 

кордонів”. 

У звітному році ректорат зосередив увагу на презентації досягнень 

університету як на регіональних (Світловодськ, Кременчук, Олександрія), так 

і на державних виставкових майданчиках. Із 26 вересня до 29 вересня 

університет брав участь у роботі Міжнародної агропромислової виставки 

«AgroExpo-2018», яка проходила в м. Кропивницькому, де продемонстрував 

здобутки в сфері підготовки фахівців природничо-математичних 

спеціальностей.  

Співробітництво із зарубіжними навчальними закладами. 

У 2018 році в університеті продовжилася активна робота зі 

встановлення й підтримання міжнародних наукових і освітянських зв’язків. 

Так, до чинних 26-ти за звітний період додалися угоди про співробітництво з 

навчальними закладами Європейського Союзу — Вищою школою 

управління та адміністрації в м. Ополе (Польща) та Китаю (Школа мистецтв 

Yaya Comprehensive Art School провінції Гуйчжоу).  

Міжнародні проекти і гранти, які реалізовувалися у 2018 році. 
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ЦДПУ ім. В. Винниченка у складі міжнародного консорціуму 10 

університетів європейських країн продовжив реалізацію міжнародного 

проекту «Програма підготовки Гендерні Студії: крок до демократії та миру у 

сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» («Gender Studies Curriculum: A 

Step for Democracy and Peace in EU-neighbouring countries with different 

traditions» за підтримки програми ERASMUS+. У результаті роботи 

проектної групи у 2018 році 15 викладачів університету підвищили 

кваліфікацію та обмінювалися досвідом роботи у проекті в університетах-

партнерах у Греції та Марокко. 

Академічна мобільність студентів. 

У 2018 році разом з традиційними заходами, які передбачають 

проведення спільних наукових, освітніх і культурних проектів та участь в 

наукових конференціях, продовжилося співробітництво у сфері академічної 

мобільності студентів та викладачів. Протягом 2018 року участь у програмах 

академічного обміну взяли 18 студентів університету (у рамках роботи угоди 

про співробітництво з Поморською академією у м. Слупськ, (Польща): 14  

студентів пройшли семестрове навчання за кордоном і 4 студенти 

мистецького факультету музичного відділення навчаються в Поморській 

академії за програмою подвійного диплому). Протягом 2017-2018 

навчального року в ЦДПУ ім. В.Винниченка проходила стажування 

стипендіатка програми імені Фулбрайта із США Елізабет Фосетт, що 

навчалася і стажувалася у викладанні англійської мови як іноземної. З 

другого семестру 2018 н.р. в університеті навчається 4 іноземні студенти. 

Закордонні міжнародні конференції та стажування за участі 

науково-педагогічних працівників університету. 

28 представників університету взяли участь у закордонних 

міжнародних наукових конференціях та семінарах у період другого семестру 

2018 навчального року. Передусім це представники таких наукових галузей 

як філологія, статистика, інформатика, музична освіта. 5 березня 2018 на базі 

факультету іноземних мов ЦДПУ імені В. Винниченка відкрито 
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інформаційний центр Європейського Союзу. Представники університету 

взяли участь у роботі міжнародного культурно-освітнього форуму 

«Шовковий шлях 2018: Україна-Китай» (14-15 червня 2018 року, 

Національний авіаційний університет); координатори програми партнерства 

та академічної мобільності студентів у рамках договору про співпрацю з 

Поморською академією м. Слупськ (Республіка Польща) взяли участь у 

міжнародній конференції “Польща та Україна — культурний та мистецький 

простір” (10 — 12 травня 2018 року, Поморська академія, Польща).  24 квітня 

2018 року з ознайомчим робочим візитом в університеті перебував ректор 

школи мистецтв Yaya Comprehensive Art School провінції Гуйчжоу Jiang 

Shijie та професор школи Li Zhaofen (Китайська Народна Республіка) з 

метою налагодження роботи з мистецьким факультетом університету.  

Гуманітарне співробітництво. 

У 2018 році продовжилася співпраця факультету іноземних мов зі 

стипендіальними фондами та університетами, у результаті якої студенти 

взяли участь у міжнародних програмах обміну студентів та 8 студентів 

отримали право на навчання та стажування за кордоном: 

1. Вишневецька Катерина (Стипендіальна програма від Католицької 

служби академічної підтримки іноземців у Кельнському університеті; 

програма обміну в Technische Hochschule Köln, м. Кельн); 

2. Бутько Яна (Програма обміну в Johannes Guteberg-Universität Mainz 

Fachbereich: Translation-, Sprach- und Kulturwissenschaften, м. 

Йоганнесбург); 

3. Дідоборщ Валерія (Стипендіальний фонд Heinz Seidel – Universität zu 

Köln, м. Кельн); 

4. Бірзул Марина (Стипендіальний фонд Heinz Seidel – Johannes Gutenberg-

Universität Mainz, м. Майнц); 

5. Лимборська Юлія (Стипендіальний фонд Heinz Seidel – Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz, м. Майнц); 
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6. Россовська Валерія (Стипендіальний фонд Heinz Seidel – Universität 

Regensburg); 

7. Рєзніченко Єлизавета (Стипендіальний фонд Heinz Seidel на навчання в 

університеті та підготовку магістерської роботи, 01.04.2018-01.06.2018, м. 

Мюнхен) 

8. Орлова Юлія (Освітня програма Erasmus+. Європейська волонтерська 

служба. Середня школа № 16, м. Лейпциг, Німеччина. Стажування в якості 

соціального робітника, 16.09.2017-16.09.2018). 

У листопаді 2018 року група студентів факультету іноземних мов (6 

осіб та викладач факультету іноземних мов Верещак Ю.М.) взяла участь у 

польсько-німецько-українському семінарі “Learning from History” у місті 

Освенцим, Польща.  
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IV. Виконання умов контракту, пов’язаних із організацією 

виховного процесу та дозвілля студентів 

 

Протягом 2018 навчального року молодіжним центром, студентським 

профспілковим комітетом, заступниками деканів з виховної роботи, 

культорганізаторами, студентськими радами факультетів було проведено 

значну кількість заходів, спрямованих на формування духовних, естетичних, 

морально-етичних ідеалів та цінностей, почуття патріотизму та гордості за 

університет. Серед них можна виокремити найбільш резонансні: 

31 січня в актовій залі відбулись святкові урочистості та концерт з 

нагоди випуску молодих фахівців (магістрів), на яких вручені червоні 

дипломи та відзначені кращі випускники.   

Під час зимових канікул завдяки керівництву університету студенти 

відпочивали в Карпатах, де мали змогу покататися на лижах і сноубордах, 

відвідати мальовничі місця Прикарпаття, покуштувати традиційні страви. 

Наприкінці лютого до свята Масляної долучилися студенти та 

викладачі. Для них організовано міні-концерт на імпровізованій сцені у 

внутрішньому дворику університету. Також студенти пригощали всіх 

млинцями.  

2 квітня до університету завітав англійський піаніст Дж. Павелл 

Джонотан активно гастролює країнами Європи, у тому числі й Україною. Усі 

охочі студенти змогли насолодитися мелодіями творів Р.Шумана, 

Ф.Шуберта, О.Скрябіна та інших у виконані музиканта. 

Під час акції «За чисте довкілля» наші студенти спільно з профкомом 

студентів та студентською радою не тільки долучилися до прибирання 

території університету та студмістечка, але й вирішили допомогти з 

наведенням ладу великого і дещо занедбаного газону біля садочка «Орлятко» 

на Ковалівці. Шлях дітей до садочка має бути приємним, - таке завдання 
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поставили собі майбутні викладачі. З потрібним приладдям для прибирання 

допомогло КП «ЖЕО №1». 

25 квітня відбувся щорічний конкурс серед дівчат         

«Суперстудентка 2018» в якому 6 красунь виборювали почесне звання 

найгарнішої студентки університету в п'ятьох конкурсах: «Я Українка», 

«Конкурсі талантів», «Інтелектуальному конкурсі», «Конкурсі 

купальників» та «Конкурсі вечірніх суконь». 

До Дня перемоги відбувся концерт за участі художніх колективів 

університету, на який були запрошені ветерани та працівники 

університету. 

11 травня проведений весняний етап проекту для дозвілля 

студентської молоді «СТУДМІСТО 2018». Захід відбувався на спортивно-

оздоровчій базі «Буревісник». В рамках проекту проведено: квест у два 

етапи : 1 - на командоутворення «Step by step»; 2 – побудова Студмістечка 

своїми руками; чемпіонат з волейболу; турнір з гри «Мафія», лазерні бої 

«Лазертаг» та ін.  

19 травня спільно з  профкомом викладачів та співробітників на базі 

відпочинку ЦДПУ "Буревісник" організовано спортивно-оздоровче свято. 

В квесті з командоутворення брали участь вісім команд від факультетів і 

підрозділів. Координаторами команд були члени студентського профкому, 

які вправно розповідали умови локацій та слідкували за правильним 

виконанням. Всі учасники та вболівальники спортивного свята отримали 

задоволення і бадьорий настрій.  

30 червня в обласній філармонії відбулись святкові урочистості та 

концерт з нагоди випуску молодих фахівців (бакалаврів і магістрів), на 

яких вручені червоні дипломи та відзначені кращі випускники.   

Новий навчальний рік почався з урочистої посвяти першокурсників у 

студенти. На свято були запрошені керівники області та міста, які 

привітали молоде поповнення з вступом до нашого університету. Після 

урочистої частини відбувся святковий концерт. 
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На початку вересня на факультеті фізичного виховання відбулась 

святкова лінійка, присвячена Дню фізичної культури і спорту України. 

Кращі студенти – спортсмени відзначені грамотами та грошовими 

винагородами. 

27-29 вересня 2018 року відбулась VIII Всеукраїнська школа 

студентського профспілкового лідера, організаторами якої стали  профком 

студентів та Асоціація правозахисних організаторів студентів України за 

підтримки ректорату ЦДПУ імені В. Винниченка та Кіровоградської 

обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. В 

школі взяли участь понад 80 учасників з 19 міст України. 

У цей же час студенти активно долучилися до міжнародної 

агропромислової виставки «AGROEXPO 2018». 

На початку жовтня пройшло багато заходів, присвячених сторіччю з 

дня народження Василя Сухомлинського.  

10 жовтня в інженерному коледжі ЦНТУ відбулася військово-

патріотична гра «Захисник України», в якій брали участь студентські 

команди вищих навчальних закладів міста Кропивницького.  Студенти 

змагались на влучність у метанні ножів, стрільбі з пневматичної гвинтівки, 

одяганні ОЗК, збір-розбір автомату, першій долікарській допомозі, вправах 

на силу та спортивній естафеті. Команда університету зайняла почесне ІІІ 

місце. 

11 жовтня відбувся щорічний проект для дозвілля студентської 

молоді «СТУДМІСТО 2018». Захід відбувався на спортивно-оздоровчій 

базі «Буревісник» і був орієнтований на студентів І курсів з метою їх 

адаптації в студентській сім’ї нашого університету.  

Протягом жовтня-листопада проводились огляди художньої 

самодіяльності серед студентів І курсу. На факультетах провели 

«Вернісажі талантів», де були обрані кращі виконавці. На міжнародний 

день студента 17 листопада відбувся заключний етап «Вернісажу талантів» 

на якому декани факультетів вручили статуетки лауреатам конкурсу. 
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8 листопада у філії  Донецького національного медичного 

університету відбувся перший фестиваль української патріотичної 

пісні «Моє ім’я – Україна», що був організований міським управлінням 

молоді та спорту і приурочений до Міжнародного дня студента. Всі 

призові місця включаючи Гран-прі вибороли студенти нашого 

університету. 

14 листопада в гуртожитках університету відбувся щорічний конкурс 

на кращий гуртожиток, блок, кімнату. Студенти проявили свою 

креативність та оригінальність, переможці отримали призи. 

18 листопада в спортивній залі факультету фізичного виховання 

відбувся Кубок ректора з танцювального спорту. 

21 листопада  актова зала  приймала учасників всеукраїнського 

проекту «Ті, що вражають» - соціально-освітнього туру, який ініціювала 

команда «Телевізійної служби новин» (канал «1+1») спільно 

з Посольством Великої Британії в Україні. До Кропивницького завітали 

ведучі ТСН Юлія Бориско та Святослав Гринчук, а також зірка 

серіалу «Школа» Яніна Андреєва. Головними темами розмови зі 

студентською молоддю та небайдужими кропивничанами були: як зробити 

наші міста зручними і доступними, як об'єднатися заради змін і допомогти 

людям з інвалідністю.  

За підтримки ректорату та профкому студентів                                        

29 листопада представники гумористичного шоу «Ліга сміху» ("30+", 

"Вінницькі" та "Збірна Кременчука" ("Лукас")) виступили в актовій залі 

ЦДПУ імені В.Винниченка. Концерт був безкоштовним.  

11 грудня відбувся перший етап чемпіонату «Молодіжної ліги 

гумору» у стінах Кіровоградського обласного ЦДЮТ. Студенти закладів 

вищої та професійно-технічної освіти виявили бажання стати учасниками 

молодіжного чемпіонату. Команда ЦДПУ «Три капітани» пройшла в 

наступний етап, який відбудеться навесні.  
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До свята Андрія на факультетах відбулися «Андріївські вечорниці». 

Дозвілля було цікавим своїми витівками, поетичними і  танцювальними 

розвагами. 

14 грудня профком студентів  та  студентська рада провела низку 

передноворічних заходів. Зокрема, спільними зусиллями зліпили 

велетенського сніговика. А до дня Святого Миколая 19 грудня  прикрасили 

подвір'я університету. Ялинки між основними корпусами прикрасили 

святковими іграшками, які зробили власноруч.  

26 грудня в актовій залі  відбулося дійство, на яке студенти чекали 

увесь рік – конкурс «Суперстудент 2018». Було проведено багато 

кастингів, переглянуто сотні кандидатів і обрано дійсно гідних учасників, 

які з гордістю представили свої факультети. 

29 грудня в актовій залі університету відбулися урочистості, 

присвячені випуску магістрів нашого університету.  

Цей рік був насиченим і спортивними перемогами у футболі, 

волейболі, боксі, гімнастиці художній. Наші студенти гідно представляли 

рідний університет на міській, обласній та міжнародній арені. У 2018, 

зокрема, університет виставив на участі у другій волейбольній лізі України 

свою команду (ФФВ ЦДПУ), яка у підсумку зайняла третє місце і новий 

сезон розпочала у першій лізі. 
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V. Виконання умов контракту, пов’язаних із розвитком 
інформатизації 

та освітніх комунікативних технологій  
 

Парк комп'ютерної техніки.  
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К іл ь к іс т ь  к о м п 'ю т е р ів

 
 

В університеті на сьогодні використовуються більше 700 персональних 

комп’ютерів (4.9 студентів на 1 комп’ютер). За 2018 рік придбано 39 

комп'ютерів, 1 ноутбук, 2 сервери. 

Всього в навчальних цілях використовується 18 навчальних 

комп’ютерних лабораторій. 

Усі навчальні комп’ютерні лабораторії підключені до 

загальноуніверситетської мережі та мають вихід до всесвітньої мережі 

Інтернет. Це сприяє ефективності комп’ютерного навчання студентів, 

підвищує рівень їх інформованості, удосконалює навички роботи з 

комп’ютером та професійні навички в цілому. 

 

Загальноуніверситетська мережа та Інтернет. 

Всі комп’ютери підрозділів підключені до мережі Інтернет та 

загальноуніверситетської мережі. 

Доступ до мережі Інтернет здійснюється по оптоволоконним каналам, 
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пропускна здатність каналу 80 Мбіт/c. 

В університеті створено вільну WiFi-зону з покриттям в навчальних 

корпусах, лекційних аудиторіях, читальних залах бібліотеки, в місцях 

відпочинку студентів, в аудиторіях самостійної підготовки.  

 

Інформаційно-комп’ютерне забезпечення навчальної та 

адміністративної діяльності. 

На базі вільно-розповсюджуваного серверу Astersk, в університеті 

створено сервер IP-телефонії, це дозволило повністю телефонізувати всі 

підрозділи університету в усіх корпусах, створити повноцінну внутрішню 

телефону мережу та вирішити питання дозвону з міста в університет. 

В університеті функціонують веб-сервер www.cuspu.edu.ua 

(www.kspu.kr.ua), поштовий сервер mail.kspu.kr.ua, сервер миттєвих 

повідомлень jabber.kspu.kr.ua, електронний каталог Ірбіс наукової бібліотеки, 

сервер дистанційної освіти moodle.kspu.kr.ua, університетський портал 

«Наша Вікі» wiki.cuspu.edu.ua, хмарне сховище навчальних матеріалів та 

студентських робіт owncloud.kspu.kr.ua. 

Усі факультети представлені власними сайтами. Загальний об’єм 

університетського сайту перевищує 450 Гб. 

За даними сервісу Google Statistic сайт університету щодня відвідують 

кілька тисяч унікальних користувачів. В рейтингу пошукової системи Google 

сайт університету постійно входить в першу двадцятку рейтингу 

педагогічних університетів України. 

Викладачі університету мають можливість розміщувати власні блоги на 

університетському порталі. 

Інтеграція сучасних інформаційних технологій навчання в освітній 

процес. 

На базі університетських серверів продовжує функціонувати електронна 

бібліотека навчальних матеріалів, що містить електронні варіанти навчально-

методичних комплексів з дисциплін та електронні підручники. 
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В університеті діє система дистанційної освіти на основі вільно-

розповсюджуваної системи Moodle moodle.kspu.kr.ua. Ця система 

використовується для роботи зі студентами денної форми навчання.  

Ведеться активна робота з використання сучасних інтернет-технологій 

Веб 2.0, а саме соціальних сервісів, соціальних мереж та онлайн програм у 

навчально-дослідницькій та педагогічній діяльності викладачів та студентів 

(GoggleDocs, SlideShare, YouTube, Blloger та ін).  

З 2008 року на основі вільно-розповсюджуваної платформи MediaWiki 

функціонує освітньо-виховний проект «Вікі-портал ЦДПУ» 

wiki.cuspu.edu.ua. 

Даний портал є дуже успішним Інтернет-проектом, щодня його 

відвідують близько п'яти тисяч відвідувачів з усього світу. 

У межах цього проекту утворилося освітньо-виховне середовище, що 

містить спільноти викладачів та студентів, надає можливість спільного 

створення сучасних навчальних курсів, проектів та освітніх ресурсів, що 

доступні з локальної мережі та Інтернету. Вікі-середовище надає можливість 

спілкування викладачам зі студентами, які проходять педагогічну практику 

поза містом. 

Усі студенти університету зареєстровані в системах Moodle- ЦДПУ та 

Вікі-ЦДПУ . 

Університету вдалося долучитися до академічних програм підтримки 

вищих навчальних закладів й отримати некомерційні ліцензії на сучасні 

програмні продукти, використання яких у навчальному процесі дозволить 

сформувати у студентів практичні навички роботи з стандартизації 

термінології та напівавтоматичної генерації термінів у вузькій наочній 

області; автоматизованого перекладу текстів з використанням інтегрованих 

систем перекладу. Згідно цих програм студенти факультету мають змогу 

працювати з наступним набором програм: MemoQ, DejaVu, Across. Для 

роботи з фаховими текстами використовуються технології CLAT (Controlled 

Language Authoring Technology). 
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VІ. Виконання умов контракту щодо ефективного використання 

матеріальної бази, підтримки її експлуатаційних характеристик, 

створення відповідних умов праці, навчання, побуту 

Ректорат дбає про поліпшення матеріально-технічної бази та 

експлуатаційних характеристик будівель та споруд, що є одним із напрямків 

створення відповідних умов праці та навчання. Періодично проводяться 

поточні та капітальні ремонти покрівель, фасадів, підлог, санітарно-

технічних та електричних мереж, виконуються оздоблювальні роботи, заходи 

з енергозбереження. 

Із кожним роком поліпшується технічний стан навчальних корпусів та 

гуртожитків, оновлюється благоустрій територій. 

У 2018 році, зокрема, проводилися такі роботи: 

У навчальному корпусі №1 проведено поточний ремонт аудиторії 

№44, кабінету №19а, виконано ремонт віконних укосів, придбано 48 секцій 

огорожі, яка незабаром буде встановлена біля корпусу з боку вул.Шевченка. 

Загальна вартість робіт та придбаних матеріалів склала 255,00519 тис. грн. 

У навчальному корпусі №2 завершено реставрацію фасаду корпусу, 

який є пам'яткою архітектури місцевого значення. Виконано робіт із 

реставрації на 347,38155 тис. грн. Продовжено реконструкцію стадіону 

навчального корпусу з влаштуванням бігових доріжок із сучасним 

легкоатлетичним покриттям, виконано у 2018 році на 3901,1237 тис.грн.  

Також виконано заміну дверей запасного виходу на сучасні енергозберігаючі. 

Загальна вартість робіт виконаних по навчальному корпусу №2 становить 

4248,50525 тис. грн. 

У навчальному корпусі №4 виконано поточний ремонт душових 

кімнат спортивної зали на 97,61483 тис. грн., поточний ремонт центрального 

сходового маршу з 2 по 5 поверхи (виконано силами спонсорів на загальну 

суму близько 180,00 тис. грн. та заміну вікон на сходових маршах власними 

коштами на 38,863 тис. грн.). Ректорат продовжує дбати про потреби 

малорухливих груп населення (МГН). Так у 2018 році було виконано 
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поточний ремонт ліфта та забезпечено зупинку на 2 поверсі навчального 

корпусу, що значною мірою полегшить доступ МГН до другого поверху 

навчальних корпусів №1 та №4. Загальна вартість виконаних робіт по 

корпусу склала 342,1392 тис. грн. 

У навчальному корпусі №5 виконано поточний ремонт коридорів 

лівого крила четвертого поверху, поточний ремонт мережі водопостачання, 

поточний ремонт службових санвузлів та заміна магістральних водогонів, 

поточний ремонт покрівлі корпусу, встановлено понад 87 кв.м. 

енергозберігаючих конструкцій. Завершено капітальний ремонт фасаду 

будівлі (теплоізоляція), який став справжньою окрасою університету та 

центральної частини міста. Також, було придбано більш сучасну модель 

контроллера використання теплової енергії для уникнення перегріву корпуса 

після термомодернізації. Загальна вартість робіт склала 2096,06885 тис. грн. 

У навчальному корпусі №6 виконано ремонт приміщення кабінету 

№17 загальною вартістю 7,698 тис. грн. 

З метою покращення умов проживання студентів постійно 

проводилися роботи в гуртожитках університету, а саме: 

у гуртожитку №1 виконано поточний ремонт кухні  та повністю 

електрифіковано кухні гуртожитку - було встановлено сучасні варочні 

поверхні та встановлено нові кухонні зони, розпочато ремонт другого 

поверху та зроблено перші кроки для виконання ремонту в санаторії 

профілакторії “Юність”; 

у гуртожитку №3 виконано поточний ремонт приміщень блоку 6-Б та 

підлоги блоку 5-Б, замінено одне аварійне панорамне вікно на 9 поверсі та 

встановлено 4 енергозберігаючі балконні блоки, замінено тепловий 

лічильник, який дозволить більш точно обліковувати спожиту теплову 

енергію та мінімізувати людський фактор при знятті показників (обладнаний 

інтернет-модулем). Також впроваджено систему контролю та управління 

доступом в гуртожиток; 
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у гуртожитку №4 виконано поточний ремонт підлоги трьох блоків та 

замінено два аварійні панорамні вікна на 8 та 9 поверхах і 6 балконних 

блоків, виконано поточний ремонт даху тамбура гуртожитку, замінено 

тепловий лічильник, який дозволить більш точно обліковувати спожиту 

теплову енергію та мінімізувати людський фактор при знятті показників 

(обладнаний інтернет-модулем). Аналогічно, впроваджено систему контролю 

та управління доступом в гуртожиток та систему відеоспостереження в фойє 

гуртожитку, що дисциплінувало мешканців гуртожитку. 

Для автономної фотоелектричної станції Бази відпочинку 

“Буревісник” у 2018 році було додатково придбано два акумулятори для 

забезпечення тривалішого освітлення в зимовий період. 

На удосконалення матеріально-технічної бази університету та заходи 

з енергоефективності в 2018 році витрачено 7668,86498 тис. грн. 

Зокрема, для зменшення обсягів споживання електричної енергії 

встановлюються світлодіодні світильники та світлодіодні лампи (500 шт.), а 

капітально відремонтовані в 2017 році теплові пункти навчального корпусу 

№1 та навчального корпусу №4, вже себе окупились та продовжують 

зменшувати видатки на теплову енергію. Також термомодернізація 

навчального корпусу №5 з перших днів опалювального періоду показала 

значну ефективність виконаних робіт. 

Постійно приділяється увага облаштуванню територій. На прилеглих 

територіях, на клумбах та газонах проводяться оновлення квітів, посів 

газонних трав та кронування дерев і кущів. Спільно з облдержадміністрацією 

біля навчального корпусу №5 було побудовано сучасний мініфутбольний 

майданчик зі штучним покриттям, який успішно використовує у навчально 

виховному процесі кафедра фізичного виховання. 

Із 7668,86498 тис. грн. виконаних ремонтних робіт — 147,038 тис. грн. 

виконано власними силами. Із залученням сторонніх підрядних організацій 

виконано робіт на 7521,82698 тис. грн. 

 



39 
 

 
VII. Виконання умов контракту, пов’язаних із забезпеченням 

стійкого фінансово-економічного становища ВНЗ, зміцненням штатно-

фінансової дисципліни, своєчасністю розрахунків тощо 
 

Університет намагається додатково до фінансування МОНУ 

«знаходити» кошти, необхідні для ефективного забезпечення навчально-

виховного процесу, стабільного функціонування структурних 

підрозділів. Це вдається здійснювати через налагоджену та розширену за 

останні роки систему платних послуг, що надаються університетом, які і 

є основою для формування спеціального фонду кошторису, завдяки 

якому вдається здійснювати витрати на капітальні видатки, зокрема ті, 

без яких неможливе функціонування університету, адже це і придбання 

бібліотечних фондів, основних засобів, капітальний ремонт приміщень 

навчальних корпусів і гуртожитків тощо. 

Університет надає платні послуги, які дозволені чинними 

нормативними документами, вартість яких затверджується наказом 

ректора університету. Ректор є розпорядником коштів університету.  

Університет  згідно Статуту отримує кошти за: 

 платні послуги, що надаються згідно з функціональними 

повноваженнями установи, тобто від надання освітніх послуг. 

За 2018 рік надійшло – 21202,6тис. грн.; 

 надходження від господарської та виробничої діяльності. В 

університеті функціонують три гуртожитки, дві їдальні, які 

перебувають на нашому балансі і використовуються для 

забезпечення якісним і недорогим харчуванням студентів та 

співробітників університету, а також редакційно-видавничий 

центр, який забезпечує друкованою продукцією структурні 

підрозділи університету, що допомагає економити бюджетні 

кошти та інше. За 2018 рік надійшло – 6606,4 тис. грн.; 
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 плата за оренду майна бюджетних установ. Університет згідно 

чинного законодавства для створення сприятливих умов 

співробітникам та студентам у придбанні необхідних 

канцелярських товарів, підручників, преси, періодичних 

видань, а також зняття готівкових коштів через банкомати 

банків здає в оренду частину приміщень, які не 

застосовуються в навчально-виховному процесі та 

адміністративно-господарській роботі. Це дає змогу отримати 

додаткові кошти до бюджету університету та відшкодувати 

комунальні витрати університету в частині здачі приміщень в 

оренду. За 2018 рік надійшло – 407,2 тис. грн.; 

 надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім 

нерухомого майна) – реалізовано металобрухт, дрова та інші 

матеріали, що оприбутковано після списання основних засобів та 

необоротних активів, але такі, що не будуть використовуватися в 

господарській діяльності установи. За 2018 рік надійшло – 1,7 

тис. грн. 

Матеріально-технічну базу університету вдалося покращити і за 

рахунок залучення благодійних внесків, грантів та дарунків. 

Надходження здійснювалось як в грошових коштах, так і в натуральній 

формі. Надходження в натуральній формі своєчасно оприбутковувалися 

бухгалтерією університету та надавалися довідки до Головного 

управління державної казначейської служби України у Кіровоградській 

області з метою своєчасного внесення змін до кошторису університету. 

За 2018 рік надійшло – 745,4 тис. грн. 

У 2018  році надійшло коштів із загального фонду державного бюджету 

на суму 93047,5 тис. грн., в тому числі на виплату одноразової адресної 

грошової допомоги випускникам педагогічного профілю – 114,5 тис. грн., та 

одноразової адресної грошової допомоги випускникам-сиротам при 

працевлаштуванні – 48,8  тис. грн. 
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Витрати педуніверситет здійснює згідно затвердженого кошторису, 

який доводився до відома Вченої ради університету та первинної 

профспілкової організації працівників. В університеті постійно 

проводиться робота з покращення фінансової ситуації з метою укладання 

коштів в розвиток установи. 

Загальна сума видатків на підготовку кадрів у 2018 році склала 

120700,0 тис. грн., у тому числі витрати на заробітну плату з 

нарахуваннями становили 64474,2 тис. грн. 

 
СПІВВІДНОШЕННЯ ВИТРАТ УНІВЕРСИТЕТУ У 2018 РОЦІ (%%)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

60

2

10

28

Заробітня плата з 
нарахуваннями

Стипендія

Комунальні послуги

Інші статті  витрат



42 
 

Витрати на оплату праці (структура) 
 у розрізі загального та спеціального фондів у 2018 році  

Назва 

Загальний фонд, 
тис. грн. 

Спеціальний фонд, 
тис. грн. 

 
Науково-

педагогічні 
працівники 

 
 

 
Обслуго-
вуючий 

персонал 
 

 

Науково-
педагогічні 
працівники 

Обслуго
-вуючий 
персонал 

Посадові оклади 20509,0 8550,5 5019,6 2020,5 
Погодинна оплата   750,0 45,3 

Оплата за цивільно-
правовою угодою 

   10,3 

Доплата за науковий 
ступінь 

2884,7 8,1 445,6 15,2 

Доплата за вчене 
звання 

3164,9 - 614,8 - 

Доплата за почесні 
звання 

 304,1 - 88,8 - 

Доплата за вислугу 
років 

4725,8 315,7 267,2 93,2 

Інші доплати  6966,6 614,8 2209,7 1287,4 
Надбавки 16,6 84,8 455,1 216,0 
Премії 15,7 0 302,4 136,2 
Матеріальна допомога 
на поховання 

  22,1 15,2 

Матеріальна допомога 
на оздоровлення 

153,0 203,0 1742,4 162,2 

Проходження 
педагогічної практики 
студентами 

  37,7  

Всього 38740,4 9776,9 11955,4 4001,5 

Разом витрат  64474,2 

%% 

науково-
педагогічний персонал 

73% 

обслуговуючий 
персонал 

27 % 
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Позитивним показником роботи установи є збільшення вартості 

основних фондів, що перебувають на її балансі (а не орендовані). У 

нашому університеті спостерігається позитивна динаміка протягом року, 

а це дозволяє більш ефективно проводити навчально-виховний процес, 

впроваджувати передові технології в навчанні студентів.  

 

Період 
Необоротні активи 

тис. грн. 
Станом на 

01.01.2018 року 
69868,2 

Станом на 
31.12.2018року 

71381,8 

Результат +1513,6 
 

За 2018 рік витрачено установою коштів на:  

 придбання бібліотечних фондів, комп’ютерної та оргтехніки – 

849,0 тис. грн.; 

 виготовлено меблів у столярні університету для власних 

потреб – 8,0 тис. грн.;  

 відрядження – 154,6 тис. грн.; 

 виплату матеріальної допомоги сиротам-випускникам – 48,8 

тис. грн.; 

 виплату одноразової адресної грошової допомоги випускникам 

при працевлаштуванні – 114,5 тис. грн. 

Господарські та інші угоди укладалися ректором університету на 

підставі чинного законодавства. Постійно здійснювався контроль з боку 

ректора за виконанням вищевказаних угод, з метою недопущення 

дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками. В 

університеті у 2018 році не було простроченої дебіторської та 

кредиторської заборгованості.  

Університет своєчасно реєстрував фінансові зобов’язання  

розрахунки з установами, організаціями, банками, постачальниками та 
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підрядниками. Своєчасно та в повному обсязі здійснювалось внесення 

платежів до бюджету, в тому числі внески до Пенсійного фонду. 

Комунальні послуги споживалися в межах лімітів, передбачених у 

договорах, сплата за спожиті комунальні послуги здійснювалась 

своєчасно та в повному обсязі без заборгованості; чисельність 

працівників утримувалася в межах фонду оплати праці, затвердженому в 

щорічних кошторисах на виконання Бюджетного кодексу.  

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 228 від 

28.02.2002 року з урахуванням можливостей університету складався і 

подавався на затвердження до головного розпорядника коштів кошторис 

установи, в тому числі проект на наступний рік. 

Бухгалтерська, податкова, статистична звітність подавалася до 

органів її отримання своєчасно або достроково та в повному обсязі.  
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VIII. Виконання умов контракту, пов’язаних із дотриманням умов 

колективного договору та Статуту університету 

 

Протягом 2018 року ректорат дотримувався умов колективного 

договору, його порушень не було. 

Кошторис та штатний розпис університету, графіки відпусток, навчальне 

навантаження погоджувалось із профспілковим комітетом університету.   

За зверненням профспілкового комітету надавалась інформація про 

результати господарської та фінансової діяльності університету. 

Надання приміщень в оренду здійснювалось тільки після погодження з 

профспілковим комітетом. 

Виплачено премій згідно Положення про преміювання працівників 

університету на загальну суму 607,0 тис. грн. 

Виплачено обслуговуючому персоналу матеріальної допомоги за рахунок 

коштів спеціального фонду на суму 649,7 тис. грн. 

Виплачено матеріальної допомоги на поховання  на суму 37,1 тис. грн. 

Відраховано профспілковому комітету працівників університету на 

культурно-масову, оздоровчу, фізкультурну роботу 47614,0 грн. 

Надбавки до посадового окладу працівникам встановлювались тільки 

узгоджувальною комісією, виплачено надбавок на загальну суму 621,8 тис. 

грн. 

Забезпечено спецодягом та спецвзуттям працівників, які займають посади, 

що дають на це право. 

Працівникам, професії і посади яких дають право на додаткову відпустку за 

особливий характер праці та ненормований робочий день, додаткова 

відпустка надавалась у повному обсязі на 4 та 7 календарних днів. 

 
 
 
 
 


