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І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ 
 
Із часу свого заснування, яку б назву не носив наш навчальний заклад – 

Педагогічний технікум, Інститут соціального виховання; Учительський 

інститут; Педагогічний інститут, Кіровоградський державний педагогічний 

інститут імені Олександра  Пушкіна; Кіровоградський державний 

педагогічний університет імені Володимира Винниченка – він завжди 

вирізнявся особливим ставленням викладачів і співробітників до своєї місії – 

не тільки готувати кадри для сфери освіти, але й бути центром 

просвітницької та виховної діяльності. 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка готує кадри для системи освіти з 1921 року, коли в 

Єлисаветграді (таку історичну назву мало місто) було відкрито 

Єлисаветградські вищі трирічні педагогічні курси, які слід вважати 

правонаступниками педагогічного класу при громадські жіночій гімназії та 

педагогічним курсам при міському реальному училищі. Ці педагогічні курси 

за правовим станом прирівнювали до технікумів, що вважалися, за 

тогочасною українською системою вищої освіти, вищим навчальним 

закладом. Педшкола відкрилася у складі одного першого та двох підготовчих 

класів. Були такі відділення: історико-філологічне, біологічне, фізико-

математичне. Серед перших лекторів й завідувачем (1923-25 рр.) 

Єлисаветградських педагогічних курсів був Василь Іванович Харцієв, учень 

відомого мовознавця Олександра Потебні, перший серед викладачів 

педагогічного ВНЗ Єлисаветграда, якому було присвоєне звання професора. 

Загалом на кінець 1924 року навчальний процес 150 студентів забезпечувало 

17 лекторів. 

У 1925 році педагогічні курси було реорганізовано в Зінов'євський 

педагогічний технікум, який продовжував підготовку вчителів для 

початкової школи. Реформа системи освіти, яка розпочалась 1929 року, 

призвела до утворення в складі педагогічного технікуму перших факультетів, 

що поклало початок його перетворенню на інститут соціального виховання з 
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трирічним строком навчання. В інституті налічувалося 4 факультети 

(техніко-математичний, агро-біологічний, історико-економічний та мовно-

літературний); п'ять кафедр (математики, біології, історії, педагогіки, 

української мови і літератури), де працювало 26 викладачів. Навчалося 

більше 300 студентів. 

У 1933 році інститут соціального виховання реорганізується в 

педагогічний інститут з фізико-математичним і хіміко-біологічним 

факультетами із строком навчання чотири роки. Кількість викладачів зростає 

до 32, працює 7 кафедр. 1935 року на базі Кіровоградського педінституту 

утворюється учительський інститут з дворічним строком навчання. На цей 

час існувало вже 9 кафедр, на яких працювали 54 викладачі.  

1 вересня 1939 року поряд з учительським інститутом відновлюється і 

педагогічний інститут у складі трьох факультетів: фізико-математичного, 

географічного, мови і літератури з російським та українським відділеннями. 

Кіровоградський інститут у передвоєнні роки перетворився у великий 

навчальний комплекс, що складався зі стаціонарного та заочного 

педагогічного й учительського інститутів і вечірнього учительського 

інституту. В ньому діяло 12 наукових кафедр та налічувалося 62 особи 

професорсько-викладацького складу. Інститут мав один навчальний корпус, 5 

лабораторій, 9 навчальних кабінетів, бібліотеку з фондом у 80 тисяч томів, 

ботанічний сад з оранжереєю, три майстерні. Крім того, при інституті 

працював робітфак. Загальний контингент студентів Кіровоградського 

педагогічного та учительського інститутів налічував майже 1000 осіб. 

З 1936 по 1957 рік директором інституту був Сидір Карпович Королюк. 

Після тяжких воєнних років контингент викладачів та студентів потроху 

стабілізується. У 1948-1949 навчальному році у виші вже працювало 77 осіб 

професорсько-викладацького складу, серед них - 1 професор, 5 доцентів, 31 

старший викладач, 40 викладачів та асистентів. За 5 повоєнних років вищу 

освіту в Кіровоградському учительському та педагогічному інститутах 

здобули 1567 осіб.  
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1957 року директором інституту стає Федір Гнатович Овчаренко. 

Поступово ВНЗ зростає, збільшується кількість факультетів і кафедр, 

поліпшується якість навчання і виховання. 1956 року на базі педагогічного 

училища фізвиховання відкривається факультет фізичного виховання 

інституту. 1959 року розпочав роботу педагогічний факультет, який готував 

учителів початкових класів з вищою освітою. 1962 року відкрито факультет 

англійської мови, а 1967 - музично-педагогічний. З вересня 1978 року 

відновив свою роботу історичний факультет. 

Вуз розростався, будувались нові навчальні корпуси, гуртожитки. На 

початку 70-х років професію вчителя у Кіровоградському державному 

педагогічному інституті здобувало близько 4 тисяч студентів. 1978 року 

ректором педінституту став Олег Євгенович Поляруш, який перебував на цій 

посаді чверть віку. 1982 року колектив Кіровоградського педагогічного 

інституту став переможцем соціалістичного змагання серед вищих 

педагогічних закладів СРСР. 

У середині 90-х років педагогічний інститут виходить на нові рубежі 

свого поступу. Створюється навчально-науковий виробничий комплекс 

"Неперервна освіта", до складу якого ввійшли кращі середні заклади освіти 

області, почало роботу обласне відділення Малої Академії наук, 

відкривається магістратура.  

У квітні 1997 року Постановою Кабінету Міністрів України 

Кіровоградському державному педагогічному інституту було надано статус 

державного педагогічного університету.  

Важливий внесок у розбудову університету й педагогічної освіти на 

Кіровоградщині зробили ректори навчального закладу: доктор педагогічних 

наук, професор Валерій Вікторович Радул, доктор філологічних наук, 

професор Григорій Дмитрович Клочек, кандидат педагогічних наук, 

професор, заслужений працівник культури України Віталій Іванович Завіна. 

У червні 2011 року на посаду ректора університету обрано доктора 

філологічних наук, професора Олега Анатолійовича Семенюка. 
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Гордістю університету завжди були й залишаються випускники. Серед 

колишніх вихованців учителі, Герої Радянського Союзу та Герої 

соціалістичної праці Г. Джунковська, Н. Кириченко, І.Ткаченко; заступник 

Голови Ради Міністрів УРСР М. Орлик, Прем’єр-міністр України, перший 

голова СБУ незалежної держави Є. Марчук та багато інших видатних 

особистостей. Найбільш важливим для нас є те, що наші теперішні та 

колишні студенти – вчителі, тренери, організатори освіти, державні 

службовці, наукові співробітники, статистики, юристи, політологи, науковці 

– порядні й свідомі громадяни, життя і діяльність яких є запорукою 

стабільного розвитку нашої держави. 

Нині завданням колективу Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені В.Винниченка є підготовка фахівців нового покоління з 

гідним кращих вищих навчальних закладів світу рівнем освіти, які здатні 

працювати в умовах інтеграції України до світового співтовариства і 

конкурувати на світовому ринку праці. За останні роки університет здобув 

широке визнання та авторитет серед абітурієнтів, педагогічної та наукової 

громадськості. 
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ІІ. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО 

ЗАМОВЛЕННЯ 
 

Підготовка фахівців у Кіровоградському державному педагогічному 

університеті імені Володимира Винниченка здійснюється за 26 напрямами 

підготовки на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» (26 – по денній 

формі навчання, 22 – по заочній формах), 22 спеціальностями на освітньо-

кваліфікаційному рівні «спеціаліст» (23 – по денній формі навчання, 20 – по 

заочній ) та 22 спеціальностями на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» 

(22 – по денній формі навчання, 16 – по заочній). Відповідно до сучасних 

вимог підготовка педагогічних кадрів здійснюється за поєднаними 

спеціальностями та спеціалізаціями (загальна кількість спеціальностей без 

поєднань, з поєднанням та спеціалізаціями перевищує 60 найменувань). 

Навчальний процес забезпечують 33 фахові кафедри, з яких 28 – випускові. 

Загальний контингент студентів університету на 1.06.2014 р. становить 4829 

осіб (2376 – за рахунок державного бюджету, 1033 – на комерційній основі). 

З них – 3409 студентів денної форми навчання, 1248 студентів заочної та 

екстернатної форм навчання, 172 студенти, що отримують вищу освіту на 

основі раніше здобутої вищої освіти (післядипломна освіта). 

За три роки звітного періоду контингент студентів, незважаючи на 

заходи ректорату, спрямовані на його збереження, суттєво зменшився (в т.ч. 

з об’єктивних демографічних причин) з 5778 осіб у 2011-2012 навчальному 

році до 4998 осіб у 2013-2014 навчальному році (станом на 1 жовтня). 

Динаміка формування загального контингенту студентів за останні три 

роки представлена діаграмами (Рис.1). 

Кількість студентів ВНЗ за окремими формами навчання у динаміці 

представлена на Рис.2, з якого видно, що контингент студентів усіх форм 

навчання за звітний період з 2011 року поступово зменшується.   

Деяке зменшення кількості вступників пояснюється загальними 

тенденціями у вищій освіті України.  
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Разом з тим, кількість студентів, які отримують другу вищу освіту 

відповідно до вимог ринку праці зростає (з 236 осіб у 2011р. до 244 – у 2013р. 

станом на 1 жовтня). 
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Відбулися зміни в чисельності студентів денної форми навчання, які 

навчались за кошти держзамовлення – має місце зменшення з 2604 осіб у 

2011-2012 навчальному році до 2412 осіб у 2013-14 навчальному році.  

Кількість студентів-заочників державної форми навчання у порівнянні 

з початковим терміном звітного періоду дещо зменшується: у 2011 р. їх було 

514 осіб, у 2012 р. – 476, у 2013 р. – 422. (Рис.3). 
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Рис.3. Контингент студентів державної форми навчання (станом на 1 жовтня)
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Університет щорічно виконує встановлені обсяги державного 

замовлення на випуск фахівців. Невиконання за деякими позиціями 

зумовлене об’єктивними причинами (оформлення студентами-випускниками 

академічних відпусток, відрахування за власним бажанням чи через 

академічну заборгованість). 

Динаміка змін загальної кількості випускників університету 

представлена діаграмою (Рис. 4): 2407 осіб у 2012 р., 2200 осіб у 2013 р., 2014 

– у 2014 р. (план).  

 

Примітка: у діаграмі дані за 2014 р. є очікуваними.  

 

Діаграми по кількості випускників за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями (Рис.5) показують очікуваний зріст випуску в 2014 р. бакалаврів у 

порівнянні з 2013 роком (на 36 осіб), зниження випуску спеціалістів та 

стабільне зростання випуску магістрів (з 246 у 2012 р. до 272 у 2014 р.). 

 

 
Примітка: в діаграмі дані за 2014 р. є очікуваними 
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Загальна кількість випускників університету, які отримали дипломи з 
відзнакою представлена на діаграмах (Рис.6,7), що засвідчують збільшення 
кількості отриманих дипломів з відзнакою (з 228 у 2012 році до 241 у 2014 
(очікувані дані). 

 

 
Примітка: в діаграмі дані за 2014 р. є очікуваними 
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Головним завданням 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 2011-2014 рр. 

було впроваджено комплекс заходів з реорганізації навчального процесу та 

вдосконалення його навчально-методичного забезпечення.  

Результативність роботи професорсько-викладацького складу 

визначається підсумками державної атестації студентів. Аналіз результатів 

державних екзаменів представлений у діаграмах, які дають можливість 

побачити динаміку якісного показника та показника успішності студентів за 

ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр». 

Так, якісний показник результатів державних екзаменів випускників 

денної форми навчання є стабільно високим, що свідчить про якість 

підготовки фахівців у КДПУ. 
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Рис.8. Якісний показник  результатів державних екзаменів випускників денної 
форми навчання 
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Показник успішності результатів державних екзаменів випускників 

денної форми навчання також відповідає вимогам вищої школи.   
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З 2011-2012 н.р. було введено в дію новий перелік напрямів, за якими 

здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  

України № 787 від 27.08.2010 р. Відповідно до вимог ст. 14 Закону «Про 

вищу освіту» на основі галузевих стандартів підготовки фахівців з 

відповідних напрямів та спеціальностей  розроблені нові навчальні плани. 

Вдосконалено варіативну частину ОКХ і ОПП, яка враховує потребу у кадрах 

для регіону та дає можливість реалізувати особисті освітні потреби студентів.  

Розроблено та впроваджено навчальні та робочі навчальні програми 

дисциплін.  

З 2012–2013 н.р. упроваджено нові підходи до підготовки фахівців. 

Так, з боку МОН було посилено контроль за забезпеченням виконання 

державних стандартів. У разі їх відсутності всі ВНЗ мають розробляти й 

затверджувати власні стандарти підготовки. Цього навчального року така 

робота у нашому університеті була продовжена.  

Новацією стала розробка та укладання адміністрацією КДПУ третього 

складника державних стандартів – «Засобів діагностики якості підготовки 

фахівців», що вже апробовані на кафедрах прикладної математики, 
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статистики та економіки; правознавства; видавничої справи і редагування, 

хімії, біології, географії, перекладу та загального мовознавства, дошкільної та 

початкової освіти. У наступному навчальному році планується забезпечити 

розробку та впровадження «Засобів діагностики якості підготовки фахівців» 

на всіх випускових кафедрах. 

Ректоратом здійснюється  контроль за відповідністю змісту підготовки 

фахівців в університеті, що закріплюється навчальним планом, змістовій 

частині освітньо-професійних програм та вимогам освітньо-кваліфікаційних 

характеристик.  

Продовжено роботу по забезпеченню виконання наказу МОН від 

09.07.2009 р. №642 про впровадження Програми гуманітарної та соціально-

економічної підготовки за вільним вибором студента.  

З 2009 р. відповідно до наказу МОН від 16.10.2009 р. № 943 у КДПУ 

впроваджуються основні положення Європейської кредитно-трансферної 

системи. Для ефективного управління навчальним процесом, його 

організації і контролю згідно вимог Болонської декларації в університеті 

проведено структурну перебудову організації навчального процесу та 

створено ефективну систему координації навчальної діяльності науково-

педагогічних працівників та студентів університету в умовах ECTS на рівні 

кафедр, факультетів та університету в цілому. 

Активну роль у цьому процесі відіграють координатор ECTS 

університету, координатори ECTS факультетів. Плідно працює інститут 

кураторів програм підготовки, основним завданням діяльності яких є 

інформаційно-методичний супровід навчання студентів та контроль за його 

результатами. Розроблені функціональні обов’язки координаторів ECTS та 

кураторів ECTS спеціальностей. Для них систематично проводяться 

інструктивно-методичні семінари та тренінги, матеріали яких розміщуються 

на сайті КДПУ. Інститут кураторів ECTS у КДПУ займається забезпеченням 

координаційного, перспективного та поточного планування роботи студентів; 

дослідженням питань забезпечення умов індивідуалізації навчання та 
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психологічного сприйняття студентами КМС; контролем та стимулюванням 

учасників навчального процесу з метою досягнення високої якості вищої 

освіти. 

Система роботи з впровадження провідних засад Європейської 

кредитно-трансферної системи у КДПУ складається з:  

1) організації та управління навчальним процесом; 

2) науково-методичного забезпечення кредитно-модульної системи 

навчання; 

3) координації діяльності науково-педагогічних працівників та 

студентів. 

Ректоратом визначено основні напрямки реалізації програми дій щодо 

втілення положень Болонської декларації у навчальний процес: 

- адаптація організаційного та методичного забезпечення 

навчального процесу в КДПУ до вимог Європейської системи трансферних 

кредитів; 

- вивчення досвіду організації навчального процесу в європейських 

вищих навчальних закладах в умовах Болонського процесу; 

- досягнення необхідного рівня інформаційного і методичного 

забезпечення організації навчального процесу; 

- створення на факультетах системи забезпечення якості 

навчального процесу відповідно до вимог акредитації за системою ECTS і 

ISO; 

- стимулювання учасників навчального процесу до реалізації вимог 

Європейської кредитно-трансферної системи.  

Вчена рада та методична рада Університету проводить плідну роботу з 

організаційного та методичного супроводу організації кредитно-модульної 

системи навчального процесу. Розглядаються питання вдосконалення 

організаційних форм навчання, системи поточного та підсумкового 

оцінювання навчальних досягнень студента, структури навчально-

методичного забезпечення навчального процесу. Розроблена університетська 
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модель організації навчального процесу на засадах кредитно-модульної 

системи, яка закріплена у «Положенні про організацію навчального 

процесу». Вчена та методична ради університету, ректорат, деканати та 

кафедри здійснюють поточний моніторинг результатів впровадження 

кредитно-модульної системи навчання, проводять організаційну та 

методичну роботу у цьому напрямку.  

Успішно функціонує навчально-методичний відділ, основним 

завданням якого є удосконалення навчально-методичної роботи в 

університеті та створення умов для підвищення ефективності навчально-

виховного процесу. Сектор моніторингу якості навчання здійснює 

системний аналіз показників освітньої діяльності базових підрозділів 

університету, впроваджує систему заходів з контролю за організацією 

навчального процесу, практичної підготовки, за якістю навчально-

методичного та організаційного супроводу процесу навчання, забезпечує 

організацію, проведення ректорських контрольних робіт серед студентів для 

виявлення рівня залишкових знань після складання екзаменів з навчальних 

дисциплін за всіма ОКР. 

Система моніторингу якості підготовки фахівців у КДПУ діє на 

загальноуніверситетському рівні та у його підрозділах – факультетах, 

кафедрах, секціях. Вона охоплює різні аспекти діяльності університету: 

професорсько-викладацький склад, організацію навчального процесу, його 

інформаційне та навчально-методичне забезпечення, матеріально-технічну 

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

обговорення на засіданнях Вченої ради університету, ректорату. 

Традиційним стало анкетування студентів з питань організації навчання, 

якості викладання навчальних дисциплін, вирішення їх соціально-побутових 

проблем.  

За звітний період розроблено та введено в дію нові нормативно-

організаційні документи з окремих напрямів навчальної роботи в 

університеті:  
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1. «Положення про організацію навчального процесу в 

Кіровоградському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка» (зі змінами та уточненнями на кожний навчальний 

рік). 

2.  «Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень 

студентів Кіровоградського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка в умовах кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу». 

3. «Положення про систему координації «студент-викладач» в умовах 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу в 

Кіровоградському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка». 

4. «Положення про порядок формування індивідуального рейтингу 

студентів». 

5. «Положення про методичну роботу в Університеті». 

У результаті тривалого експерименту та врахування досвіду інших 

вищих навчальних закладів в університеті діє комплексна система 

оцінювання (контролю) навчальних досягнень студентів з навчальних 

дисциплін, яка враховує різні види визначення рівня навчальних досягнень 

студента та має такі складові:  

 1. Поточно-модульний контроль – це контроль рівня навчальних 

досягнень студента з кожного модуля навчальної дисципліни, який включає: 

- поточний контроль під час проведення аудиторних навчальних занять 

та результатів самостійної роботи; 

- модульний контроль за результатами виконання студентом 

модульного контрольного завдання.  

2. Модульна (рубіжна) атестація – оцінка рівня навчальних досягнень 

студента за результатами проведення поточного контролю та обов'язкового 

виконання студентом модульного контрольного завдання. Кількість 
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модульних (рубіжних) атестацій визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни;  

3. Підсумковий (семестровий) контроль – комплексне оцінювання 

якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни на підставі результатів 

усіх модульних (рубіжних) атестацій (екзамен, залік, диференційований 

залік). 

Окремим видом комплексної системи контролю якості підготовки 

фахівців в університеті є ректорські контрольні роботи, метою яких є 

виявлення рівня залишкових знань студентів та сформованих навчальних 

умінь і навиків. Ректорські контрольні роботи проводяться на всіх 

спеціальностях один раз на семестр та під час комплексних перевірок якості 

підготовки фахівців на окремих факультетах. 

Результати ректорських контрольних робіт з конкретних дисциплін 

підлягають аналізу на засіданнях кафедр, Вчених рад факультетів, 

виробничих нарадах. Ці результати є одним із критеріїв для оцінювання 

результативності та якості роботи науково-педагогічних працівників. 

Протягом звітного періоду значно удосконалилася  система навчально-

методичної роботи в університеті. Результативною була робота навчально-

методичного відділу та методичної ради університету. Ініційовано створення 

періодичного навчально-методичного видання «Методичний вісник 

університету», в якому висвітлюються актуальні питання удосконалення 

навчального процесу та підвищення ефективності навчальної діяльності, а 

також узагальнюється досвід організації навчального процесу на факультетах 

і кафедрах. Впроваджено  систему методичних семінарів. 

Щорічно проводиться конкурс на краще навчально-методичне 

забезпечення навчальних дисциплін згідно «Положення про конкурс на 

краще навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни у 

Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира 

Винниченка».  
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Окремий напрямок роботи становить співпраця з молодими 

викладачами. В університеті організовано науково-практичні семінари для 

молодих викладачів, продовжується традиція проведення майстер-класів 

досвідчених викладачів для молодих колег. 

Під особливим контролем ректорату перебуває система роботи з 

адаптації студентів-першокурсників до навчання в університеті, яку 

координує навчально-методичний відділ. Її завданням є виявлення шляхів та 

засобів полегшення та прискорення процесу адаптації першокурсників до 

умов навчання у ВНЗ. 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.  

У 2011-2014 роках в Університеті проведено значну роботу з 

акредитації та ліцензування напрямів підготовки та спеціальностей.  

У 2011 році відповідно до рішення ДАК (протокол № 87 від 

25.05.2011 р. та протокол № 88 від 30.06.2011 р.) було повторно 

акредитовано такі напрями та спеціальності:  

- 6.030104 Політологія;  
- 6.010102,  7.01010201 Початкова освіта; 
- 6.020302, 7.02030201, 8.02030201 Історія; 
- 6.020303 Філологія. Мова та література (українська)*,  

7.02030301, 8.02030301 Українська мова та література*; 
- 6.040203, 7.04020301, 8.04020301 Фізика; 
- 6.040201, 7.04020101, 8.04020101 Математика; 
- 6.010106, 7.01010601, 8.01010601 Соціальна педагогіка; 
- 8.000005 Педагогіка вищої школи; 
- 6.040302, 7.04030201,  8.04030201 Інформатика; 
- 6.020204, 7.02020401, 8.02020401  Музичне мистецтво,  
- 7.04010201 Біологія; 
- 6.020205, 7.02020501, 8.02020501 Образотворче мистецтво; 
- 6.020303 Філологія. Мова та література (російська)*, 7.02030302, 

8.02030301 Мова та література (російська)*; 
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- 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська),  7.02030302, 
8.02030302 Мова та література (англійська); 

- 6.020303 Філологія. Мова та література (переклад російсько-
український); 

- 6.020303 Філологія. Мова та література (німецька),  7.02030302, 
8.02030301 Мова та література (німецька); 

- 6.010201, 7.01020101, 8.01020101 Фізичне виховання; 

У 2011 році були отримані ліцензії (протокол ДАК № 88 від 

30.06.2011 р. та протокол ДАК № 91 від 24.11.2011 р.) на провадження 

освітньої діяльності з напрямів і спеціальностей: 

- 8.18010022 Освітні вимірювання; 
- 8.04020501 Прикладна та теоретична статистика; 
- 8.03010301 Практична психологія. 

 
У 2012 році Університет підтвердив ІV рівень акредитації за 

результатами повторної акредитаційної експертизи (протокол  ДАК № 95 від 

26.04.2012 р.). Вперше було акредитовано спеціальність 8.18010022 Освітні 

вимірювання (протокол ДАК № 97 від 06.07.2012 р.) та повторно 

акредитовано такі напрями та спеціальності (відповідно до рішення ДАК 

(протоколи № 95 від 26.04.2012 р., № 98 від 5.10.2012 р. та № 99 від 

29.11.2012 р.):  

- 6.020202, 7.02020201, 8.02020201 Хореографія;  
- 8.18010020  Управління навчальним закладом; 
- 6. 010202, 7.03010301  Практична психологія; 
- 6.010202, 7.01020101 Спорт; 

У 2013 році було повторно акредитовано такі напрями та 

спеціальності:  

- 6.040205 Статистика; 
- 6.030303 Видавнича справа та редагування; 
- 7.02030304 Переклад. 

Процедуру першої акредитації успішно пройшли спеціальності: 

- 7.03010301  Практична психологія; 
- 8.04020501 Прикладна та теоретична статистика.  

Напрями «Прикладна лінгвістика» та «Переклад» були акредитовані 

відповідно до постанови КМ України №1719 від 2006 р. «Про перелік 

напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних 
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закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра» як єдиний напрям 

підготовки 6.020303 Філологія. Загальний ліцензований обсяг набору при 

цьому було збережено.  

Отримано ліцензії на напрям підготовки та спеціальності: 

- 6.010101 Дошкільна освіта; 
- 8.01010301 Технологічна освіта; 
- 8.03040101 Правознавство. 

У 2014 році проходили процедуру повторної акредитації такі напрями 

та спеціальності:  

- 6.040101, 7.04010101 Хімія*; 
- 6.040104, 7.04010401, 8.04010401 Географія*; 
- 7.03030301 Видавнича справа та редагування. 

Процедуру першої акредитації пройшла спеціальність 8.03040101 

Правознавство.  

Виходячи з потреб регіону, університет здійснив процедуру 

ліцензування нових напрямів та спеціальностей: 

- 6.010105 Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка 
(олігофренопедагогіка) і логопедія; 

- 6.010101 Дошкільна освіта (заочна ф.н.) ; 
- 7.01010101 Дошкільна освіта (перепідготовка спеціалістів) 
- 7.02030303 Прикладна лінгвістика; 
- 8.03040101 Правознавство (заочна ф.н.); 
- 8.04010201 Біологія*. 

З метою вдосконалення організації процесу ліцензування та акредитації 

в університеті з 2013-2014 н.р. у структурі навчально-методичного відділу 

створено службу ліцензування та акредитації. 

Головним завданням діяльності ректора у сфері навчальної та 

начально-методичної роботи  було створення організаційних умов для 

забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до нормативно-правової 

бази вищої освіти. 

В перший рік роботи ректором була налагоджена співпраця із 

навчальними закладами, які мають військові кафедри (Кіровоградська льотна 

академія, Одеська академія сухопутних військ) і розпочата робота з 

підготовки офіцерів запасу. 
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Як найбільш важливі у найближчій перспективі  визначені наступні 

завдання: 

1. Впровадити систему дистанційного навчання в 

університеті. З цією метою удосконалити матеріально-технічне, 

інформаційне та методичне забезпечення навчального процесу.  

2. Посилити практичну складову підготовки фахівців з вищою 

освітою. Розробити та впровадити програму співпраці «Університет – 

Роботодавець». 

3. Розширити співпрацю університету з провідними ВНЗ 

України та закордонних країн  в частині залучення 

висококваліфікованих науково-педагогічних працівників для 

викладання навчальних курсів. 

4. Продовжити реалізацію комплексу заходів із забезпечення  

матеріальних, організаційних та навчально-методичних умов для  

самостійної навчальної роботи студентів. 

5. Виходячи із специфіки регіону, розширити можливості 

набуття студентами університету додаткових спеціалізацій з метою 

створення умов для їх майбутнього працевлаштування.  

6. Здійснити процедуру ліцензування освітньої діяльності 

університету з підготовки іноземних громадян. 

7. З метою ширшого залучення студентів до наукових 

досліджень розробити та впровадити університетську програму 

«Студентська наука у КДПУ»,  створити оптимальні умови для роботи 

наукових шкіл та лабораторій, розробити систему роботи з підтримки 

молодих науково-педагогічних кадрів.  
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ІІІ. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ПІДГОТОВКА ТА 
ПЕРЕПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 
Науково-педагогічний потенціал – це основний «капітал», який 

дозволяє університету підтримувати свій високий освітянський статус. Добір 

і комплектація кадрів в університеті здійснюється згідно з чинним 

законодавством, нормативними документами Міністерства освіти і науки 

України, “Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього та четвертого 

рівнів акредитації”. Усі штатні посади науково-педагогічних працівників 

заповнюються на основі обрання за конкурсом відповідно до визначеної 

процедури. Усі викладачі працюють на основі укладених відповідним чином 

строкових трудових договорів та індивідуальних контрактів. 

Кількісний склад працівників університету за період з 2011 по 2014 

роки наведено у Таблиці. 2.1. 

Таблиця 3.1. 
 

Динаміка чисельності науково-педагогічних працівників 
університету в 2011-2014 рр. 

 

Показники / роки 2011 2012 2013 2014 

Усього науково-педагогічних 

працівників 
478 465 440 432 

Усього штатних науково-

педагогічних працівників 
415 414 402 403 

 
 
Зменшення кількості викладачів, яке, переважно, зумовлене 

зменшенням контингенту студентів, урівноважується збільшенням відсотку 

кадрів із науковим ступенем та званням, зменшенням кількості сумісників. 

Характеристика професорсько-викладацького складу університету 

наведена в Таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2. 
Характеристика професорсько-викладацького складу 

КДПУ ім. В.Винниченка 
 

Показники / роки 2011 2012 2013 2014 

1. Штатна чисельність науково-

педагогічних працівників, усього осіб, із 

них: 

- докторів наук, професорів 

- кандидатів наук, доцентів 

415 

 

 

30 

255 

414 

 

 

31 

260 

402 

 

 

31 

275 

403 

 

 

40 

278 

2. Кількість сумісників, усього 

осіб, із них: 

- докторів наук, професорів 

- кандидатів наук, доцентів 

63 

 

18 

15 

51 

 

16 

13 

38 

 

14 

9 

29 

 

6 

9 

3. Середній вік викладачів із 

науковими ступенями і вченими званнями, 

із них: 

- докторів наук, професорів 

- кандидатів наук, доцентів 

45,4 

 

61,1 

45,8 

45,9 

 

60 

44,6 

44,8 

 

64,1 

44,3 

46,4 

 

61,7 

44,0 

4. Кількість кафедр, які очолюють 

доктори наук, професори (%), з них: 

- випускових 

48,5% 

 

61,5% 

51,5% 

 

61,5% 

54,5% 

 

71,4% 

57,6% 

 

71,4% 

5. Кількість працівників, яким 

присвоєно вчені звання, з них: 

- професора: 

- доцента 

18 

 

2 

16 

21 

 

20 

1 

9 

 

3 

6 

1 (на 

01.06.2014) 

 

1 

 
 

Сьогодні у складі науково-педагогічних працівників університету є 3 

Народних і 2 Заслужених артисти України, 4 Заслужених тренери, 1 

Заслужений журналіст України, 23 Заслужені працівники освіти, культури та 

мистецтв, 2 Заслужені діячі науки і техніки, 1 Заслужений юрист України. 

 
Організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників. У відповідності до діючих нормативних вимог в університеті 

діє система підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, мета 
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якої – постійне вдосконалення педагогічної майстерності, підвищення 

фахового рівня, оволодіння новими технологіями навчання. 

Організація підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників університету здійснюється у відповідності до 

Положення, укладеного на базі примірного Положення МОН України. 

Для ознайомлення з передовим педагогічним досвідом та 

інноваційними технологіями навчання, навчально-методичним 

забезпеченням викладачі університету проходять підвищення кваліфікації та 

стажування в інших ВНЗ України та за кордоном (в університетах 

Німеччини, Польщі, Російської Федерації, США). 

Кафедри університету є базою для підвищення кваліфікації та 

стажування науково-педагогічних працівників інших ВНЗ, із якими 

університет має угоди про співробітництво у відповідному напрямку. 

Результати підвищення кваліфікації та стажування викладачів КДПУ 

ім. В.Винниченка наведені в Таблицях 3.3. та 3.4. 

Таблиця 3.3. 
Підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників університету 
 

Види 2011 2012 2013 

Підвищення кваліфікації та стажування, 

у т.ч. за кордоном, осіб 
81 106 75 

 
Таблиця 3.4. 

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 
працівників інших ВНЗ у КДПУ ім. В.Винниченка 

 

Види 2011 2012 2013 

Підвищення кваліфікації та стажування, 

у т.ч. за кордоном, осіб 
33 32 74 
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Для підготовки кваліфікованих кадрів ректорат як використовує 

потенціал своїх докторантури та аспірантури, так і направляє викладачів на 

підготовку до інших ВНЗ. 

Наукове керівництво аспірантами та докторантами здійснюють 20 

докторів та 19 кандидатів наук-працівників нашого університету. 

Станом на 01.06.2014 року в Кіровоградському державному 

педагогічному університеті імені Володимира Винниченка підготовка 

аспірантів здійснюється на 9 кафедрах (28%) за 14 спеціальностями, зокрема: 

01.01.01 математичний аналіз (разова); 01.01.02 диференціальні 

рівняння (постійнодіюча); 07.00.06 історіографія, джерелознавство та 

спеціальні історичні дисципліни (постійнодіюча); 10.01.01 українська 

література (постійнодіюча); 10.01.06 теорія літератури (постійнодіюча); 

10.02.01 українська мова (постійнодіюча); 10.02.02 російська мова 

(постійнодіюча); 10.02.17 порівняльно-історичне та типологічне 

мовознавство (постійнодіюча); 13.00.01 загальна педагогіка та історія 

педагогіки (постійнодіюча); 13.00.02 теорія та методика навчання (фізика) 

(постійнодіюча); 13.00.04 теорія та методика професійної освіти 

(постійнодіюча); 13.00.07 теорія та методика виховання (постійнодіюча); 

13.00.10 інформаціно-комунікаційні технології в освіті (разова); 19.00.07  

педагогічна та вікова психологія (постійнодіюча). 

 
У період з 2011 по 2014 роки було відкрито 6 нових спеціальностей в 

аспірантурі та 2 у докторантурі. В аспірантурі: 3 постійнодіючих (07.00.06 

історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, 10.02.02 

російська мова, 13.00.07 теорія та методика виховання) та 3 разових (01.01.01 

математичний аналіз; 07.00.05 етнологія; 13.00.10  інформаційно-

комунікаційні технології в освіті). У докторантурі: 13.00.01 загальна 

педагогіка та історія педагогіки та 13.00.02 теорія та методика навчання 

(фізика). 
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Станом на 1.06.2014 року в аспірантурі КДПУ імені Володимира 

Винниченка на державній та комерційній формах навчається 74 аспіранти, у 

тому числі з відривом від виробництва – 39 (47 % – педагогічні науки, 33% – 

філологічні науки,  9 % – психологічні науки, 7 %  – історичні науки, 4 % – 

фізико-математичні науки). 

Докторські дисертації у 2011 році захистив 1 докторант нашого 

університету: Пляченко Тетяна Миколаївна, спеціальність 13.00.04 теорія та 

методика професійної освіти; у 2012 році — 2 викладачі університету: 

Перзеке Андрій Борисович, спеціальність 10.02.02 російська література, та 

Анісімов Микола Вікторович, спеціальність 13.00.04 теорія та методика 

професійної освіти; у 2013 році — 4 викладачі університету:  Михида Сергій 

Павлович, спеціальність 10.01.01 українська література, Савченко Наталія 

Сергіївна, спеціальність 13.00.01 загальна педагогіка, історія педагогіки, 

Шандрук Світлана Іванівна, спеціальність 13.00.04 теорія та методика 

професійної освіти, Ткаченко Ольга Михайлівна, спеціальність 13.00.04 

теорія та методика професійної освіти.  

Показники роботи докторантури за 3 роки 

Рік 
Закінчили 

докторантуру (в тому 
числі в інших внз) 

Кількість захистів 
всього 

2011 1 1 

2012 2 2 

2013 3 4 

Всього за 3 
роки 

6 7 

 
Кандидатські дисертації у 2011 році захистили 23 особи: 14 аспірантів і 

здобувачів та 9 викладачів КДПУ (педагогічні науки – 13, філологічні науки 

– 6, юридичні науки – 1, біологічні науки − 1, соціальні комунікації – 1, 

фізична культура і спорт – 1); у 2012 році — 24 особи: 13 аспірантів і 

здобувачів та 11 викладачів КДПУ (педагогічні науки – 10, філологічні науки 

– 9, політичні науки – 1, біологічні науки − 1, історичні – 1, психологічні – 1, 
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фізико-математичні – 1); у 2013 році — 30 осіб: 16 аспірантів і здобувачів та 

14 викладачів КДПУ (філологічні науки – 14, педагогічні науки – 11,  

історичні – 2, фізико-математичні – 2, фізичне виховання та спорт – 1). 

Ефективність роботи аспірантури 

Рік 
Закінчили 
аспірантуру 

З них захистилися 
(вчасно) 

Ефективність 

2011 21 5 24,00% 
2012 21 8 38,00% 
2013 16 13 81,00% 

Всього за 
3 роки 

58 26 45,00% 

 
Ефективність роботи аспірантури у 2013 році – 81 % (порівняємо з 

показником по Україні – 28%). 
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ІV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ НАУКОВОЇ ТА 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ, ВПРОВАДЖЕННЯ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО 

 
Про дієвість й активність наукової роботи викладачів та співробітників 

КДПУ опосередковано свідчить випуск друкованої продукції, який 

здійснюється як на базі власного видавничого центру, так і у видавництвах 

міста Кіровограда та України. Динаміку випуску наукової та навчальної 

літератури ілюструє порівняльна таблиця. 

 

Динаміка випуску наукової та науково-методичної продукції 
 
 

Роки 

Загаль-
на 

кількі-
сть 

публі-
кацій 

Загальний 
обсяг 

друкова-
них 

аркушів 

Моно-
гра- 
фії 

Підруч-
ники з 
грифом 
МОН 

Підручни-
ки і 

навчальні 
посібники 

та 
методичні 
рекомен-
дації 

Статті 
у 

фахо-
вих 

видан-
нях 

Зарубіж-
ні публі-
кації 

Тези 
допо-
відей 

Наукові 
збірники 

2011 1377 2009,26 9 11 200 506 40 167 13 

2012 1633 2470,12 10 22 205 577 56 225 13 

2013 1521 2423,96 15 18 157 575 86 227 16 

За 3 

роки 
4531 6903,34 34 51 562 1658 182 619 42 

 
 

Ректорат вважає важливою складовою своєї роботи популяризацію 

досягнень наукових шкіл КДПУ, апробацію результатів наукових 

досліджень, проведення конференцій різного рівня. Динаміку проведення 

науково-практичних конференцій та семінарів наведено у Таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1. 
Науково-практичні конференції та семінари, проведені на базі 

КДПУ ім. В.Винниченка за період з 2011 по 2014 рр. 
 

Рівень конференції / роки 2011 2012 2013 
2014 (на 

01.06.2014) 

Міжнародні, з них: 
студентські 

8 8 11 8 

Всеукраїнські, з них: 
студентські 

10 
4 

15 
5 

9 
3 

6 
1 

Обласні, з них: 
студентські 

5 7 5 
11 
2 

Міжвузівські, з них: 
студентські 

5 
4 

2 
2 

1 
1 

- 

Загальновузівські, з них: 
студентські 

3 
3 

4 
4 

8 
7 

- 

Факультетські, з них: 
студентські 

1 1 - 2 

Разом, з них: 
студентські 

32 37 34 27 

 
 
Найбільш помітними за звітний період були такі міжнародні 

конференції: 

1. III, ІV, V та VI Міжнародні науково-практичні конференції 

«Мови і світ: дослідження та викладання», березень 2011-2014 рр. 

2. VI Міжнародна науково-практична конференція та ХХ 

Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю: розвиток творчої особистості» (2013 р.). 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Кіровоградщина в 

українсько-болгарських зв’язках: історія та сучасність» (18-19 квітня 2013 р.) 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Україна в 

контексті правління династії Романових” (15 березня 2013 р.). 

5. X Міжнародна науково-практична конференцію «Теоретичні та 

прикладні аспекти побудови програмних систем TAAPSD’2013» (25 травня – 

2 червня 2013). 
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6. І-ІІ Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції 

«Проблеми професійного становлення майбутнього фахівця в умовах 

сучасного освітнього простору» (2013, 2014). 

7. Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми 

археології та історії раннього залізного віку» (14-16 жовтня 2013 р.). 

 

Найвагоміші результати фундаментальних досліджень. Ректор має 

сприяти виконанню науково-дослідних проектів, науково-технічних 

розробок, що фінансуються з коштів Міністерства освіти і науки, 

господарських договорів та грантів. Так, за звітний період у педагогічному 

університеті проводилась розробка таких науково-дослідних робіт, що 

фінансувалися Міністерством освіти і науки: 

1. “Акмеологічні засади професійного становлення 

особистості вчителя” (науковий керівник – професор В.В. Радул); 

2. “Детерміноване та стохастичне моделювання хвильових 

процесів у шаруватих гідро-динамічних системах з неоднорідностями” 

(науковий керівник – професор Авраменко О.В.); 

3. “Інноваційні методи навчання математики” (науковий 

керівник – професор В.А.Кушнір). 

4. „Розвиток фундаментальної підготовки вчителів фізики в 

умовах інтеграції теоретичної та експериментальної складових” (науковий 

керівник професор Величко С.П.). 

5. Системологічна теорія літературного твору та методологія 

його аналізу з рецептивних позицій (наук. керівник – професор 

Г.Д.Клочек).  

 

Тема “Акмеологічні засади професійного становлення особистості 

вчителя”  (науковий керівник — професор В.В. Радул, 2011-2013 роки 

виконання).  
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Мета проекту полягала в дослідженні процесу професійного 

становлення особистості з позицій цілісності й неперервності як суб’єкта 

культури, що здатний до професійного саморозвитку, самоактуалізації і 

досягнення вершин професіоналізму.  

Предметом роботи є процес цілісного становлення та розвитку 

особистості вчителя від етапу професійного вибору до досягнення стану 

соціальної та професійної зрілості. 

Протягом 2011 року співробітниками НДР реалізовувався перший 

(когнітивний) етап дослідження, метою якого було дослідження теоретико-

методологічних та методичних аспектів професійного становлення 

особистості на засадах акмеології. Здійснено узагальнення й систематизацію 

наукового розуміння предмету педагогічної акмеології, сутності та змісту 

професіоналізму вчителя, його акмеологічної та методологічної культури. 

Було виконано такі види роботи:  

 – здійснено обґрунтування теоретико-методологічних основ 

професійного становлення особистості вчителя на засадах педагогічної 

акмеології; 

 – проведено систематизацію й узагальнення наукових уявлень з 

проблеми дослідження (взаємозумовленостей методологічного розуміння 

категорій “акме”, “ соціальна й професійна зрілість”, “професіоналізм 

вчителя”, “методологічна культура вчителя”). Уточнено методологічну базу 

та поле досліджень класичної, фундаментальної та прикладної акмеології;  

 – обґрунтовано предмет педагогічної акмеології як наукового 

напрямку, що спирається на психолого-педагогічну концепцію, орієнтовану 

на вивчення людини як цілісності, об'єкта комплексних досліджень, як 

індивіда, особистості, суб'єкта професіогенезу; 

– уточнено сутність і зміст професіоналізму та методологічної 

культури майбутніх учителів як акмеологічних характеристик; 
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– обґрунтовано та уточнено зміст та критеріальні характеристики 

акмеологічних детермінант професійного становлення майбутнього вчителя, 

зокрема соціальна зрілість, професійна позиція та соціальна активність. 

Обґрунтовано організаційно-педагогічні умови цілісного розвитку 

зрілості особистості як провідної акмеологічної характеристики. Визначено 

умови й фактори самоактуалізації професійного становлення й розвитку 

особистості як чиннику досягнення соціально-професійної зрілості та акме 

професіонала; 

  – обґрунтовано критерії та рівні формування соціально-

професійної зрілості особистості майбутнього та молодого вчителя; 

  – проведено теоретичне та дослідно-експериментальне 

дослідження акмеологічних засад професійного становлення особистості 

майбутнього педагога. Обґрунтовано та апробовано педагогічні умови 

формування професійної позиції майбутніх фахівців та особистісного 

самовизначення майбутнього соціального педагога; 

  – обґрунтовано модель процесу формування методологічної 

культури майбутнього вчителя у навчально-виховному процесі педагогічного 

університету. 

На базі навчальних закладів різних рівнів акредитації Центрального та 

Південного регіонів України співробітниками НДР проведено ряд 

експериментальних досліджень, спрямованих на вивчення акмеологічних 

умов соціально-професійного розвитку майбу. У результаті виконання 

проекту отримано значну кількість дослідно-експериментальних матеріалів, 

які використовуються у трьох докторських, п’ятьох кандидатських 

дисертаціях, одній монографії та в одному навчальному посібнику. 

Проведено форум керівників громадських формувань молодих вчителів 

(регіональна науково-практична конференція). 

Розроблені і читаються: навчальний курс «Основи професійного 

становлення особистості вчителя», «Методологія педагогічних досліджень», 

спецкурси «Соціальна зрілість молодого вчителя», «Основи методологічної 
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культури майбутнього вчителя», «Основи соціалізації особистості».  Видана 

монографія, чотири навчальних посібника, два із них – з грифом МОН. 

Проведено міжнародну науково-практичну конференцію та три наукові 

школи. Станом на 31.12.2013 р. робота над темою повністю завершена та 

виконана згідно технічних завдань.  

 

Тема “Детерміноване та стохастичне моделювання хвильових 

процесів у шаруватих гідродинамічних системах з неоднорідностями”  

(науковий керівник –  професор О.В. Авраменко, 2011-2013 роки виконання) 

Метою проекту є аналіз хвильових процесів у неоднорідних шаруватих 

гідродинамічних та гідропружних системах, що передбачає отримання нових 

результатів у прикладних задачах при активному використані сучасних 

пакетів символьних обчислень.  

Предметом дослідження є поширення та взаємодії поверхневих та 

внутрішніх хвильових пакетів у шаруватих системах з урахуванням 

поверхневого натягу на поверхні контакту рідких середовищ; поширення 

внутрішніх хвильових процесів у стратифікованій за глибиною рідині, які 

мають стохастичний характер; генерації, поширення, трансформації та 

дифракції поверхневих гравітаційних хвиль за наявності локалізованих 

неоднорідностей та перешкод. 

Співробітниками НДР досягнуто таких результатів: 

 – досліджено стійкість хвильових пакетів у двошаровій рідині на 

поверхні контакту та на вільній поверхні. Проаналізовано залежність 

областей модуляційної стійкості від товщини нижнього шару. Побудовано 

відповідні діаграми стійкості; 

 – використано рівняння Шредінгера для опису поширення хвильових 

пакетів при хвильових числах, близьких до критичного. Отримано 

співвідношення між хвильовим числом і малим параметром та відповідне 

розвинення хвильового числа за малим параметром для систем «шар-шар», 

«шар з твердим дном – шар з вільною поверхнею»; 
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 – здійснено математичну постановку слабко нелінійної задачі 

поширення хвиль у тришаровій рідині з вільною поверхнею та твердим дном. 

Отримано дисперсійне співвідношення та розв’язки задачі поширення хвиль, 

що біжать вздовж вільної поверхні та двох поверхонь контакту трьох рідких 

середовищ з різними густинами; 

– отримано основне динамічне рівняння до першого степеня 

малого параметру для поля випадкових хвиль на поверхні контакту двох 

рідких півпросторів; 

– проведено дослідження модуляційної стійкості, зміни форми 

внутрішніх та поверхневих хвиль при урахуванні обох пар коренів 

дисперсійного рівняння, які є частотами центру хвильового пакету;  

– розглянуто взаємодію внутрішніх та поверхневих хвиль в 

двошаровій рідині з вільною поверхнею: 

– досліджено відношення амплітуд других гармонік відхилення 

поверхні контакту та вільної поверхні для обох пар частот центру хвильового 

пакету, що є коренями дисперсійного рівняння;  

– указано на вплив нелінійності та дисперсії при поширенні 

внутрішніх та поверхневих хвиль; 

– побудовано символьну реалізацію методу багатомасштабних 

розвинень для розв’язування задач про поширення хвиль в різних 

гідродинамічних системах, з використанням комп’ютерних пакетів 

символьних обчислень. 

Для перевірки фізичної достовірності отриманих результатів на 

прикладі двошарової рідкої системи «шар з твердим дном – шар з вільною 

поверхнею» розглянуто вироджені випадки, за яких вказана система 

вироджується в випадок однорідного шару рідини. Порівняння було 

проведено з відомими результатами, отриманими для систем «шар з вільною 

поверхнею» та «півпростір з вільною поверхнею». 

Побудовано статистики стійких і нестійких диференціальних рівнянь 

третього порядку та побудовано статистики залежності стійкості від величини 
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комплексних коефіцієнтів та запізнень у диференціальних рівняннях, 

дослідженні стійкості рівнянь із комплексними коефіцієнтами, розроблено 

програмну реалізацію побудови графіків та анімацій за допомогою Maple13 та 

3ds Max. 

У контексті тематики проекту захищена кандидатська дисертація. 

Підготовлено демонстраційні програми в середовищах Delphi, C++ та Maple 

для імітаційного моделювання хвильових процесів в океані в рамках 

навчальних курсів «Теорія систем та математичне моделювання» та «Методи 

оптимізації та керування».  

Станом на 31.12.2013 р.  програмний комплекс завершено та виконано 

відповідно до поставлених технічних завдань. 

 

 Тема „ Розвиток фундаментальної підготовки вчителів фізики 

в умовах інтеграції теоретичної та експериментальної складових”  

(науковий керівник –  професор Величко С.П., 2011-2013 роки виконання). 

Завданнями проекту є створення спектрального приладу, який може 

працювати як монохроматор, спектроскоп, спектрограф, спектрометр, 

спектрофотометр з відповідним програмним та методичним забезпеченням, 

що дозволить виконувати дослідницькі завдання із спектрального аналізу з 

високороздільною спектральною апаратурою (Δλ = 0,5 нм) при вивченні 

слабо інтенсивних випромінювань оптичного діапазону.  

Співробітниками НДР виконано такий обсяг робіт: 

 – розроблено діючу модель спектрального приладу: реалізована 

оптична схема, яка є класичною з використанням голографічної дифракційної 

гратки та поворотним дзеркалом; опрацьована і перевірена електрична схема 

живлення приладу для забезпечення сканування спектрів, фотометричних 

вимірювань інтенсивності спектральних ліній та живлення підсилювача, а 

також сканування вхідної щілини з метою чіткого представлення 

спектральних ліній в фіолетовій та червоній ділянках спектру, теоретично; 
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 – обґрунтовано науково-методичні засади та розроблено модель 

методичної системи організації самостійної роботи студентів у педагогічних 

університетах, котра базується на запровадженні спеціальних 

(індивідуальних) навчальних завдань, що спрямовані на посилення ролі 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності кожного студента; 

 – розроблена методика організації самостійної роботи студентів з 

фізики, яка ґрунтується на поєднанні цілеспрямованої навчальної діяльності 

у процесі розв’язування індивідуальних завдань та запровадженні засобів 

ІКТ;  

 – розроблені індивідуальні завдання з фізики (теоретичного, 

експериментального, дослідницького та методичного характеру)  і 

передбачено оцінку та контроль (самооцінку і самоконтроль) та відповідне 

коригування результатів навчальних досягнень студентів. Розроблена система 

індивідуальних завдань  (ІНТЗ, ІНЕЗ, ІНДЗ, ІНМЗ) передбачає розвиток 

науково-теоретичної, експериментальної, дослідницької та методичної 

складової підготовки студентів у педагогічному університеті та їх інтеграції у 

процесі підготовки  майбутнього вчителя. 

 – відібрані оптимальні варіанти оптичної та електричної систем 

функціонування приладу як спектроскопу, спектрографа, спектрометра та 

спектрофотометра, який дозволяє виконувати навчальні спектральні 

дослідження оптичного діапазону спектра електромагнітних випромінювань 

у фізичному практикумі; 

  – з’ясовані особливості та перспективні напрямки розвитку 

методики виконання спектральних досліджень студентів у фізичному 

практикумі у випадку поєднання спектрального приладу із засобами ІКТ, 

коли студент за власним бажанням може обирати особистий варіант 

виконання експериментального завдання, виконуючи фізичний практикум.  

 – проаналізований цикл лабораторних робіт фізичного практикуму з 

основ спектроскопії та методика організації самостійної роботи студентів під 
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час виконання індивідуальних завдань та фізичного практикуму на основі 

цілеспрямованої навчальної діяльності;  

 – встановлено, що для розвитку фізичного практикуму у процесі 

навчання фізики в педагогічному університеті доцільно розробити 

програмно-педагогічне забезпечення (ППЗ), яке відбиватиме особливості 

методики виконання робіт практикуму зі спектроскопії на основі нової моделі 

спектрального приладу, що поєднаний із засобами ІКТ; 

 – створено і виготовлено основну панель і корпус діючої моделі 

універсального спектрального комплекту «Спектрометр-01», де оптимально 

розміщенні елементи оптичної системи та комутації у верхній частині 

корпусу; у нижній частині корпусу розміщені блоки електричного живлення, 

керуючі блоки скануючих систем, система реєстрації інтенсивності 

досліджуваного спектра та підсилення (ФЕУ-130); 

 – запроваджені алгоритми дії механічних пристроїв сканування вхідної 

щілини та спектру передбачають можливість ручного і автоматизованого 

керування. Автоматичне керування скануючими механізмами забезпечується 

розробленими ППЗ, програми до яких написані мовою С++ з використанням 

API функцій. Алгоритм та ППЗ пройшли лабораторні випробування і дали 

позитивні результати для використання комплекту «Спектрометр-01» для 

забезпечення виконання експериментальних завдань, що передбачають 

інтеграцію теоретичної та експериментальної складових у ході практикуму з 

курсу загальної фізики і можливість реалізації синергетичного підходу 

виконання таких інтегрованих завдань. 

З напрямку підготовки методичного забезпечення студентів посібниками 

і методичними рекомендаціями з різних аспектів інтеграції теоретичної та 

експериментальної складових фундаментальної підготовки з фізики майбутніх 

учителів підготовлено і видано: 1 монографію, 3 навчальні посібники, 

захищено 1 докторську дисертацію, подано 1 дисертацію до розгляду у 

спеціалізовану вчену раду кандидатських дисертацій за тематикою 
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дослідження, отримано патент  (свідоцтво авторського права України) за 

тематикою НДР.  

 

Тема „ Системологічна теорія літературного твору та методологія 

його аналізу з рецептивних позицій”  (науковий керівник –  професор 

Клочек Г.Д.,  2013-2015 роки виконання). 

Мета проекту полягає в узагальненні наукової інформації про концепти, 

що стосуються вузлових питань системологічної теорії літературного твору; 

визначення та розробка пріоритетних напрямів у формуванні загального 

концепту теорії літературного твору. 

Протягом 2013 року співробітниками НДР реалізовувався перший етап 

дослідження, в ході якого виконано такий обсяг робіт: 

 – на матеріалі творчості Тараса Шевченка вперше в українському 

літературознавстві вивчена функціональність візуального компоненту в 

поетичному тексті; 

 – розроблені методологічні принципи аналізу візуального компоненту 

твору з позицій психології сприймання художнього тексту; 

 – опрацьовані та перевірені практикою нові підходи до аналізу та 

оцінки художньої досконалості поетичного тексту; 

 – здійснена успішна спроба уніфікації літературної категорії “підтекст”, 

розглянуто феномен підтексту крізь призму дхвані (на матеріалі індійського 

трактату Анандавардхани “Дхван'ялока”),  проаналізована театральна 

парадигма осмислення підтексту (на матеріалі п'єс А.Чехова); 

 – уперше в українському літературознавстві розглянута поетика 

літератури факту як літературознавча проблема, проаналізована природа 

документалізму в сучасній літературі факту. 

План 2013 року виконаний. Видана монографія “Поетика візуальності 

Тараса Шевченка”, яка робить суттєвий внесок у розуміння природи 

художньо-літературного твору. Накопичено важливий, базовий для майбутніх 

досліджень, науковий матеріал з проблем “Підтекст художньо-літературного 
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твору” та “Поетика літератури факту”. Видано два навчальних посібника, 

котрі побудовані на теоретичних концептах системологічної теорії 

літературного твору.  

Практична цінність результатів НДР полягає в тому, що проаналізована 

проблематика набуває увиразнення, завдяки чому активніше використовується 

в теоретико-літературних, літературно-критичних роботах, а також активно 

використовується як у шкільній, так і у вузівській навчальній практиці. 

 

Необхідно зазначити, що ректорат створював умови для ефективної 

конкуренції нових наукових проектів та доступу до їх фінансування. 

Наприклад, у травні 2012 р. Міністерство оголосило конкурс проектів 

держбюджетних НДР на 2013 р.  Вченою радою університету були 

рекомендовані 5  нових проектів: 

1. Діалогічні основи і технології активних методів навчання 

психології майбутніх практичних психологів та соціальних педагогів (наук. 

керівник Дьяконов Г.В. д-р психол. наук, проф.); 

2.  Системологічна теорія літературного твору та методологія його 

аналізу з рецептивних позицій (наук. керівник Клочек Г.Д., д-р філол. наук, 

проф.); 

3.   Комплексна електронізація у системі неперервної фізичної 

освіти (наук. керівник Садовий М.І., д-р пед. наук, проф.); 

4. Виявлення екологічних взаємодій між деякими видами 

патогенних бактерій та рослинами в умовах прісних водойм (наук. керівник 

Гулай О.В., к.б.н., доц.); 

5.  Географо-лінгвістичні засади водного та земельного кадастрів в 

межах басейну  р. Південний Буг  (наук. керівник Кривульченко А.І., 

д.геогр.н., проф.) 

Проекти були вчасно подані до департаменту наукової діяльності та 

ліцензування на подальшу експертизу. Після розгляду відповідними секціям 

за фаховими напрямами Наукової ради МОН прохідний бал отримав проект 
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“Системологічна теорія літературного твору та методологія його аналізу з 

рецептивних позицій ” (науковий керівник професор Клочек Г.Д.) 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.04.2013 р. №472  

оголошено конкурс проектів держбюджетних НДР на 2014 р. Вченою радою 

університету були рекомендовані 6 нових проектів. Проекти були вчасно 

подані до департаменту наукової діяльності та ліцензування на подальшу 

експертизу.  

 

Рис. 1. Якісний склад виконавців НДДР (2011-2013 рр.) 
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Рис. 2. Кількість НДР та кількість ставок наукових співробітників 
НДДР 
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відбору проектом  «Системологічна теорія літературного твору та 

методологія його аналізу з рецептивних позицій» (науковий керівник 

професор Клочек Г.Д.), проте загальна кількість видатків на  виконання 
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Таблиця 1. Порівняльна таблиця обсягів фінансування,  

кількості тем, ставок. 

 

Роки 
Обсяг 

фінансуван-
ня, тис.грн.. 

Кількість 
тем 

2. 

ількість 

ставок 

Кількість співробітників, 

що виконують НДР 

  Всього 
Докторів 
наук 

Кандидатів наук 

2011 175
,5 

3 5,3 25 6 10 

2012 186
,9 

3 4,3
5 

22 6 7 

2013 233
,4 

4 4,9
5 

25 7 10 

 
Рис. 3. Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за 

останні три роки 
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розподілялося таким чином: 

 - заробітна плата та нарахування на неї – 161,7 тис. грн.; 

 - наукові відрядження – 1,4 тис. грн.; 

 - матеріали – 1,3 тис. грн. 

2011 2012 2013

0

50

100

150

200

250

4

175,5

3

186,9

4

233,4

3

129,8

2 0 1

22,1

Фундаментальні

Прикладні

Госпдогов ірні



 44

Крім держбюджетних тем, проекти науковців КДПУ стабільно 

включаються  до Регіональної програми науково-технічного та  інноваційного 

розвитку Кіровоградської області. Так, у 2011 році колектив науковців 

факультету історії та права під керівництвом доцента Козир Ірини Анатоліївни 

виграв грант на суму 20 тис. грн. Кіровоградської облдержадміністрації для 

молодих науковців на продовження виконання проекту “Створення 

електронного каталогу “Археологічні скарби Кіровоградщини.", а саме 

Частина 2: Гайворонський, Ульянівський, Голованівський, Новоархангельський, 

Добровеличківський, Вільшанський, Новомиргородський, Маловисківський, 

Новоукраїнський райони”. У 2012 році колектив науковців подавав заявку на 

продовження проекту, однак, через брак коштів, обласна рада не проводила 

фінансування проектів. Робота над проектом продовжилася у  2013 році. 

Рішенням обласної ради (протокол № 12 від 06.03.2013) колектив дослідників 

під керівництвом доцента І.А. Козир отримав грант на суму 35 тис.грн. на 

продовження виконання проекту “Археологічні скарби Кіровоградщини. 

Частина 3. Кіровоградський, Компаніївський, Новгородківський, 

Бобринецький, Долинський, Устинівський райони” . Проект спрямований на 

популяризацію історії рідного краю та активізацію пам’яткоохоронної роботи 

через створення бази фотоматеріалів, креслень, малюнків археологічних 

об’єктів та окремих артефактів знайдених і досліджених на території 

Кіровоградщини. 

У 2012 р. завершено роботу щодо виконання робіт в рамках проекту 

Tempus Joint Project 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR  “Educational 

Measurement Adapted to EU Standards” (контактна особа від КДПУ – 

професор Авраменко О.В.) за участі: 

• Міністерства освіти та науки України; 

• Національного педагогічного університету імені Драгоманова; 

• Ніжинського університету імені Миколи Гоголя; 

• Кіровоградського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка; 
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• Mälardalen University, (Швеція); 

• University of Rome “La Sapienza” (Італія);  

• Helsinki University of Technology (Фінляндія);  

• The University of Cologne (Німеччина). 

Термін виконання 2009-2012 роки, загальний обсяг фінансування на три роки 

всіх учасників консорціуму 700.000 €.  

Виконавці проекту від кафедри ПМСЕ – проф. Авраменко О.В., проф. 

Філер З.Ю., доц. Яременко Л.І., доц. Халецька З.П., доц. Гуртовий Ю.В., доц. 

Пасічник Н.О., ст. викл. Шевченко Н.Г., асист. Янчукова Н.В. 

 
У звітному періоді приділялася увага створенню умов для науково-

дослідної роботи та інноваційної діяльності студентів і молодих учених. 

Згідно з Указом Президента України № 315 від 09.04.2002 “Про додаткові 

заходи щодо підтримки молодих учених” ( із змінами, внесеними згідно з 

Указом Президента N 253/2003 [253/2003] від 24.03.2003) у 2013 році в 

університеті продовжує 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. 

Протягом звітного періоду рада молодих учених регулярно 

заслуховувала звіти стипендіатів Кабінету Міністрів про результати наукової 

роботи; проводила попередній конкурсний відбір кандидатур на конкурс з 

присудження стипендій Кабінету Міністрів і стипендій Президента України 

для молодих учених і конкурсний відбір проектів для подання на здобуття 

грантів Кіровоградської обласної державної адміністрації для молодих 

науковців.  

Стипендіатами Кабінету Міністрів України в 2011-2014  роках визнані 6 

молодих викладачів університету:  

1) Голодаєва Олена Анатоліївна, доцент кафедри хімії (2009–2011 рр.);  
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2) Гуртовий Юрій Валерійович, доцент кафедри прикладної математики, 

статистики та економіки  (2009–2011 рр.);  

3) Гулай Олександр Володимирович, завідувач кафедри біології, доцент 

(2010–2012 рр.);  

4) Трифонова Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри фізики та методики її викладання (2011–2013 рр.). 

5) Ткаченко Ірина Анатоліївна, кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри видавничої справи та редагування (2014-2016 рр.) 

6) Фока Марія Володимирівна, кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри англійської філології (2014-2016 рр.) 

У 2011-2014 роках 5 молодих викладачів КДПУ ім. В.Винниченка 

отримували премії та стипендії Кіровоградської обласної державної 

адміністрації та Кіровоградської обласної ради: у 2011 році – Зарубіна 

Антоніна Володимирівна, асистент кафедри географії та геоекології, та 

Ткаченко Ірина Анатоліївна, старший викладач кафедри видавничої справи та 

редагування, здобули премію Кіровоградської обласної державної 

адміністрації та обласної ради для молодих науковців; у 2012 році – Яровенко 

Тетяна Сергіївна та Краснощок Вікторія Валеріївна, аспірантки кафедри 

української літератури, здобули стипендії Кіровоградської обласної державної 

адміністрації та обласної ради для молодих науковців, у 2013 році викладач 

кафедри правознавства КДПУ Чернік Світлана Дмитрівна отримала ІІ премію 

Кіровоградської обласної державної адміністрації та обласної ради для 

молодих науковців. 

Науковий відділ університету, рада студентського наукового 

товариства, професорсько-викладацький склад кафедр створили систему для 

широкого залучення студентів університету до плідної науково-дослідної 

діяльності. Провідні науковці університету працюють над створенням 

потужної інформаційної бази для здійснення наукової діяльності, формують 

у студентів уміння використовувати різноманітні методи дослідження, 

навчають працювати з науковою літературою, електронними джерелами 
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інформації для написання курсових, дипломних та магістерських робіт, 

підготовки студентів до участі у міжнародних, всеукраїнських та 

міжвузівських наукових конференціях, конкурсах і олімпіадах. 

Студентські наукові гуртки й проблемні групи стали провідною 

формою поглиблення знань, умінь та навичок студентів. У процесі такої 

роботи вони активно залучаються до виконання кафедральної науково-

дослідної тематики шляхом реалізації конкретних дослідних проектів, що 

опираються, у свою чергу, на багатий науковий досвід професорсько-

викладацького складу. 

До наукової діяльності в них залучено майже третина студентів. 

Керівництво гуртками та проблемними групами здійснюють більше 150 

провідних науково-педагогічних працівників університету. Серед них 

професори та кандидати наук складають 75 %. 

Робота викладачів університету, керівників наукових гуртків та 

проблемних груп перебуває у прямій залежності від наукових здобутків їхніх 

студентів. Це виявляється у щорічному зростанні кількості наукових 

публікацій студентів та магістрантів.  

Одним із найбільш вагомих показників якості науково-дослідної 

роботи студентів  в університеті є наукові студентські конференції. 

 
Таблиця 4.1. 

Чисельність студентських наукових конференцій, проведених у  
Кіровоградському державному педагогічному університеті 

 
Статус заходів 2011 2012 2013 

Всеукраїнські науково-
практичні конференції 

4 5 3 

Міжвузівські студентські 
конференції 

4 2 1 

Загальновузівські 
студентські конференції 

3 4 7 

Всього 11 11 11 

 
Щороку традиційно проводяться Всеукраїнські студентські наукові 

конференції: на фізико-математичному факультеті − “Фізика. Нові технології 
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навчання”; на факультеті педагогіки і психології – “Вивчення і впровадження 

в навчально-виховний процес вищої і середньої школи педагогічної 

спадщини В. О. Сухомлинського”; на факультеті фізичного виховання – 

“Актуальні проблеми валеологічної освіти, фізичної культури і реабілітації у 

навчальних закладах України”. 

Університет є партнером стипендіальної програми ” Завтра.UA” ВБО 

” Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива”.  Переможці стипендіальної 

програми: 

У 2011 р. студентка факультету іноземних мов Кирилюк Дарина 

(науковий керівник – доцент Снісаренко І.Є.). 

У 2012 р. Живицький Володимир, магістрант мистецького факультету 

(науковий керівник − професор Растригіна А.М.); Ткаченко Наталія, 

студентка ІV курсу факультету іноземних мов (науковий керівник – доцент 

Снісаренко І.Є.); Поліщук Іван, студент ІV курсу природничо-географічного 

факультету (науковий керівник – доцент Домаранський А.О.); Бардаков 

Андрій, магістрант фізико-математичного факультету (науковий керівник – 

доцент Царенко О.М.). 

У 2013 р. Ткаченко Наталія, магістрантка факультету іноземних мов 

(науковий керівник –  Труханова Т.І.); Околєлова Тетяна, студентка ІV курсу 

факультету іноземних мов (науковий керівник – Дацька Т.О.). 

Кожного року у квітні реалізовується Соціальний проект спільноти 

стипендіатів програми ”Завтра.UA” Фонду Віктора Пінчука, студентів 

Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка 

− МОЛОДІЖНИЙ ФЕСТИВАЛЬ АМАТОРСЬКОГО КІНО «РАНОК». 

Ініціатором його проведення є спільнота стипендіатів програми ”Завтра. 

UA.” Фонду Віктора Зінчука, студенти КДПУ імені В.Винниченка на чолі з 

координатором проекту, студентом музичного відділення мистецького 

факультету Володимиром Живицьким (нині – аспірант). 

Щороку студенти університету беруть активну участь у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, 
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технічних і гуманітарних наук. Результати участі у конкурсі наступні: 

2011 р.: Каганок Вікторія − диплом ІІІ ступеня із галузі ”Педагогічна та 

вікова психологія” (керівник – доцент Цемрюк І.Г.); Найдюк Світлана − 

диплом ІІ ступеня у галузі ”Мистецтвознавство” (керівник – доцент 

Кириченко О.І.); Лебедєв Олександр − диплом ІІ ступеня у галузі ”Кількісні 

методи в економіці (статистика)” (керівник – доцент Лупан І.В.). 

2012 р.: Найдюк Світлана Володимирівна − диплом І ступеня у галузі 

”Мистецтвознавство” (науковий керівник − доцент Кириченко О.І.); 

Живицький Володимир − диплом ІІІ ступеня у галузі ”Теорія і методика 

професійної освіти” (науковий керівник − професор Растригіна А.М.); Швець 

Анна − диплом ІІІ ступеня у галузі  ”Педагогічні науки” (науковий керівник 

− професор Вовкотруб В.П.); Комарі Наталія − диплом ІІІ ступеня у галузі 

”Кількісні методи в економіці” (науковий керівник − доцент Довгенко Я.О.); 

Рачинська Аліна − диплом ІІІ ступеня у галузі ”Українська мова та 

література” (науковий керівник – професор Ковтюх С.Л.);  Копецька Олеся − 

диплом ІІ ступеня  у галузі ”Видавнича справа та редагування” (науковий 

керівник – професор Семенець О.О.); Довгань Оксана − диплом ІІ ступеня  у 

галузі ”Романо-германські мови і літератури” (науковий керівник – доцент 

Кібальнікова Т.В.); Іващук Софія − диплом ІІ ступеня  у галузі ”Романо-

германські мови і літератури” (науковий керівник – доцент Снісаренко І.Є.); 

Черевашко Юлія − диплом ІІІ ступеня у галузі ”Фінанси, грошовий обіг та 

кредит” (науковий керівник − доцент Довгенко Я.О.). 

2013 р.: Варава Марія − диплом ІІІ ступеня  у галузі 

”Мистецтвознавство” (науковий керівник − доцент Кириченко О.І.); 

Аксьонова Марина − диплом ІІІ ступеня у галузі ”Педагогічна та вікова 

психологія” (науковий керівник – доцент Галушко Л.Я.). 

Окрім цього, студенти Кіровоградського державного педагогічного 

університету успішно виступили ще й під час різноманітних конкурсів, 

організованих як державними освітніми структурами, так і приватними 

фондами.  
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Традиційною є участь студентів нашого університету у Міжнародному 

конкурсі  української мови імені Петра Яцика. 

Студентка V курсу Цимбаліст Ольга (науковий керівник – доцент 

Н.М. Фенько, кафедра видавничої справи та редагування) взяла участь у 

конкурсі ”Парад видавничих ідей” у рамках третього фестивалю молодих 

виконавців і редакторів, який проходив 27-28 квітня 2012 р. в Інституті 

журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 

Студенти кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони 

праці та безпеки життєдіяльності щороку беруть участь у Міжнародному 

конкурсі молодих модельєрів-дизайнерів костюму ”Печерські каштани”, 

мають дипломи цього конкурсу (науковий керівник — О.В. Єжова). 

Студенти другого, третього, четвертого курсів спеціальності 

«Правознавство» постійно залучаються до роботи Координаційної ради 

молодих юристів, що утворена за сприяння Міністерства юстиції України та 

за погодженням з Головним управлінням Міністерства юстиції 

Кіровоградської ОДА, функціонує на базі кафедри правознавства. 

На кафедрі філософії та політології працює гурток “Клуб міжнародної 

політики”  (науковий керівник – доцент Р.В. Стадніченко), метою якого є 

поглиблення та операціоналізація теоретичного досвіду в галузі суспільно-

політичних знань, які корелюють з актуальними проблемами міжнародних 

відносин. 

Заснований кафедрою видавничої справи та редагування Медіа-клуб 

виявив себе як оптимальна сучасна форма обговорення зі студентами 

актуальних проблем розвитку журналістики й видавничої справи в регіоні та 

загалом в Україні. 

Кафедра теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності проводить щорічний конкурс творчих студентських 

робіт з конструювання, моделювання та технології виготовлення одягу під 

назвою ” Палітра моди”.   
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Таблиця 4.2. 
Наукова робота студентів Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка за 2011 – 2013 роки 

 

 

Участь 
студентів у 
наукових 

дослідженнях 

Наукові 
гуртки 

Участь 
студентів у 
конферен-

ціях 
 

Участь 
студентів в 
олімпіаді 

Відзнаки 
на 

конкурсах 
та 

олімпіада
х 

Публікаці
ї 

 
 тур 

І тур 

Всеукра
їнський) 

Загальна 
кількість 
студентів 

Задіяні у 
дослідже
ннях 

Кількість 
гуртків 

Кількість 
студентів 

2011 5409 2009 163 1506 743 
44 2 

18 493 

2012 5239 1607 151 1356 600 
80 3 

26 598 

2013 4956 1754 157 1438 582 
30 3 

51 603 

 
З 2014 року Кіровоградський державний педагогічний університет є 

базовим для проведення ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності ”Початкова освіта”, цього року олімпіада проводилася 16-18 

квітня, у ній взяли участь 39 студентів із двадцяти вищих навчальних 

закладів України. 

 
Співробітництво із зарубіжними навчальними закладами. Станом 

на 10 червня 2014 року університет співпрацює з 23 зарубіжними 

партнерами. Крім того, кафедри університету ведуть роботу з 34 іноземними 

профільними закладами. У звітний період розвивалися довгострокові угоди із 

зарубіжними партнерами, а також укладено 7 нових: 

На підставі укладених договорів університет співпрацює з 

організаціями та освітніми установами Австрії, Німеччини, Болгарії, 

Російської Федерації, Туреччини, Чехії, Латвії, Китаю, Ізраїлю, Білорусі, 

Польщі, Алжиру. До того ж, кафедри університету ведуть роботу з 32 

профільними кафедрами закордонних вищих навчальних закладів. На 

факультетах університету ведеться вузькоспеціалізована наукова робота з 

іноземними установами та закладами. Так, наприклад, кафедра всесвітньої 

історії підтримує науково-освітянські зв’язки з Університетом Палацького в 

Оломоуці (Чехія), а також з науковими установами Македонії, Сербії, 

Польщі. 
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 Викладачі кафедри музично-теоретичних та інструментальних 

дисциплін співпрацюють з вищими навчальними закладами, а саме: 

університетським центром Самарія у м. Аріель (Ізраїль); кафедрою 

художнього виховання  університету Яна Пуркена (Усті над Лабем, Чехія); 

Вітебським державним університетом імені П.М.Машерова (Республіка 

Білорусь); Інститутом художнього виховання РАО (м. Москва, Російська 

Федерація). 

Кафедра образотворчого мистецтва підтримує творчі та наукові зв’язки 

з Уральським державним університетом імені О.М. Горького, 

м. Єкатеринбург (кафедра історії мистецтва); В’ятським державним 

гуманітарним університетом (кафедра культурології); В’ятським державним 

художнім музеєм імені братів А.М. та В.М. Васнєцових; Красноярським 

державним художнім музеєм імені В.І. Сурикова. 

Кафедра географії та геоекології налагодила зв’язки з Інститутом степу 

Уральського відділення  Російської Академії наук (проф. Кривульченко А.І.); 

Оренбурзьким державним університетом, географічний факультет 

(д.г.н. Герасименко Т.И., проф. Кривульченко А.І.); Горно-Алтайським 

державним університетом, географічний факультет (к.г.н., доц. Климова 

О.В.; к.г.н., доц. Карплюк Л.В., доц. Семенюк Л.Л.); Академічним 

видавництвом LAP Lambert Academic Publishing (Німеччина) – проф. 

Кривульченко А.І.; Університетом Яна Кохановського (Польща, м. Кельце); 

Сілезьким університетом (Польща, м. Катовіце), кафедра регіональної 

географії і туризму (доц. Гелевера О. Ф.); Університетом Штутгарду 

(Німеччина, м. Штутгард) – викл. Маслова Н.М.; Дирекцією Національного 

парку “Абруццо” (Італія, Лаціо, м. Опі) – проф. Кривульченко А.І. 

Протягом тривалого часу кафедра теорії і методики фізичного 

виховання підтримує тісні творчі зв’язки з кафедрою валеології і фізичного 

виховання Радомською політехнікою (Польща). 
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Доцент Романов В.О. є членом Американського Математичного 

товариства. 

Співробітництво Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка із зарубіжними 

навчальними закладами на тривалій договірній основі 

Країна 

Навчальний заклад 
або його підрозділи, з 

якими підписано угоду про 
співробітництво 

Дата підписання 
угоди 

Головний напрямок 
співробітництва 

Австрія 
Інститут перекладознавства 

при університеті 
К.Франценса м. Грац. 

21.06 1999 
Освітянський обмін, стажування з 

аспектів германістики 

Німеччина 
Інститут мовознавства та 
перекладу м. Мюнхена, 

Баварія 
08.11 2001 

Розбудова перекладознавства в 
Україні 

Болгарія 
Великотирнавський 

університет 
“Св. Кирил і Мефодій” 

17.03.2000 

(подовжено) 

Адміністрування освітою, розвиток 
громадянських і студентських 
організацій, обмін у галузі 

гуманітарних і природничих наук 

Німеччина „Гете-інститут” 18.05.2005 
Проведення мовних курсів у сфері 

позашкільних занять з німецької мови 

Росія 
Горно-Алтайський 

державний університет 
14.11.2006 

Обмін досвідом у навчально-
методичній та виховній роботі зі 

студентами 

Росія 
Московський 

державний педагогічний 
університет 

14.11.2006 
Обмін досвідом у навчально-

методичній та виховній роботі зі 
студентами 

Німеччина 

Університет міста 
Ульм 

Humbolt-Studienzentrum of 
Ulm University 

2008 
Освітянський обмін та організація 

спільних проектів 

Туреччина 
Університет міста 
Ван 

Yuzuncu Yil University 
2008 

Обмін науково-методичним досвідом 
та організація спільних освітніх 

програм 

Чехія 

Університет міста 
Усті над Лабем 

Univerzita J.E.Purkine v Usti 
nad Labem 

15.09.09 
Обмін досвідом у навчально-

методичній та виховній роботі зі 
студентами 

Латвія 
Балтійська 

міжнародна академія 
12.10.10 

Культурно-освітняський обмін, 
спільні наукові публікації 

Китай 
Гонконгська 

міжнародна академія мови й 
культури 

30.06.10 
Створення та реалізація спільних 

освітніх, професійних та 
міжкультурних проектів 

Ізраїль Університетський 25.10.10 Обмін досвідом з підготовки 
кваліфікованих фахівців, публікація 
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центр Аріель в Самарії спільних наукових розробок 

Росія 
Оренбурзький 

державний університет 
22.06.12 

Обмін досвідом у навчально-
методичній та виховній роботі зі 

студентами 

Білорусь 
Брестський 

державний університет Імені 
А.С. Пушкіна 

26.11.12 
Обмін науково-методичним досвідом 
та організація спільних освітніх 

програм 

Польща 
Університет 

інформатики м. Лодзь 
30.11.12 

Обмін науковою інформацією, 
викладачами, підготовка і підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних 
кадрів; спільна підготовка науково-

методичної літератури 

Латвія 
Даугавпілсський 

університет 
24.05.13 

Розробка спільних науково-
практичних міжнародних проектів 

Алжир 
Університет Хассіба 

Бенбуалі, м. Шлеф 
03.09.13 

Обмін досвідом управління вищими 
навчальними закладами 

Туреччина 
Академія Туризму, 
м. Анталія 

05.09.13 

Реалізація програми “подвійний 
диплом”, а також стажування 

 

Угорщина 
Угорський Університет 

Ференца Ракоцці 
27.05.14 

Стажування викладачів, студентів, 
укладання спільних науково -

методичних праць 

 
 

Міжнародні гранти, наукові та освітні проекти й програми. 

Відповідно до встановлених партнерських зв'язків кафедри університету 

втілюють у життя спільні проекти з відповідними підрозділами закордонних 

університетів та організаціями. У 2011 році викладачі фізико-математичного 

факультету разом з партнерами – Malarden university (Швеція), Helsinki 

university of Technology (Фінляндія), University of Roma “La Sapienza” 

(Італія), The University of Cologne (Німеччина), Ніжинським державним 

університетом імені Миколи Гоголя, Національним педагогічним 

університетом імені Михайла Драгоманова та департаментом вищої освіти 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України – продовжили роботу 

над проектом «Оцінювання освіти, адаптоване до стандартів ЄС», яке 

фінансується у рамках грантової програми «TEMPUS». У 2011 році професор 

Авраменко О.В., як контактна особа проекту, та співробітники кафедри 

прикладної математики, статистики та економіки брали участь у підготовці 
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та проведенні міжнародних семінарів в університеті “La Sapienca” (Рим, 

Італія) і Кельнському університеті (Німеччина) та Сьомої Координаційної 

наради консорціуму (університет “La Sapienca”, Рим, Італія). На фізико-

математичному факультеті відбувається навчання у магістратурі за 

акредитованою у 2012 році спеціальністю 8.18010022 «Освітні вимірювання» 

як результат реалізації проекту.  

У рамках спільної роботи над проектом підтримуються зв’язки із 

закордонними партнерами Mälardalen University, (Швеція); University of 

Rome “La Sapienza” (Італія); Helsinki University of Technology (Фінляндія); 

The University of Cologne (Німеччина). 

Доцент кафедри хімії Святенко Л.К брала участь у виконанні 

науково-дослідного проекту NSF EPSCoR grant # 440900362427-02/MSU.  

Професор Растригіна А.М. займається висвітленням питання 

становлення і розвитку альтернативної педагогіки в Україні в рамках 

проекту, організованого департаментом педагогіки Оксфордського 

університету (Великобританія). 

 

Стажування за кордоном та відрядження, прийом іноземних 

фахівців. У 2011 році 5 викладачів університету пройшли стажування у 

закордонних ВНЗ США, Німеччини, Великої Британії. Зокрема, студентка 

факультету іноземних мов отримала стипендію від фонду Ганса Зайделя 

«Hans Seidel Stiftung» і перебуває на стажуванні в Університеті імені 

Ґутенберга (Sprachenzentrum Germersheim). Двоє студентів факультету 

пройшли підготовчі курси для вступу до ВНЗ при приватній школі та 

протягом 2011-2012 навчального року перебувають на навчанні у 

Віденському Університеті (Австрія) та в Університеті м. Грац. 6 викладачів 

університету виступили з доповідями на конференціях за кордоном 

(Німеччина, США, Ізраїль, Польща, Чехія).  

Згідно зі спільним проектом Державного департаменту США та 

університету  штату Айова в м. Еймс доцент Паращук В.Ю. стажувалася на 
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кафедрі англійської мови  університету штату Айова в м. Еймс (США) 

(червень-липень 2012 року), пройшла Курс он-лайн «English Language 

Teaching Materials Development: Principles, Tools and Technologies” (Навчальні 

матеріали з англійської мови: принципи, засоби та технології)» та брала 

участь у роботі літньої школи «English Language Materials Development 

Workshop (Розробка навчальних матеріалів з англійської мови)».   

На факультеті іноземних мов викладач Лівицька І.А. перебувала на 

стажуванні за темою: “Сучасний університет – проектний підхід до 

організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок” 

у м. Лодзь, Польща (диплом про післядипломну освіту Республіки Польща 

— листопад 2012). Бідна Т.О. – з жовтня 2013 р. продовжує стажування у 

США. 

Ст. викладач Гундаренко О.В. перебувала на стажуванні  у США, 

м.Монтерей, Інститут Міжнародного  Навчання за програмою «TESOL: 

professional interest. Professional Writing Techniques” (серпень 2012 – червень 

2013). Доцент Ющенко Г.О. виконувала магістерську програму зі 

спеціальності Управління вищої школи за підтримки програми академічних 

обмінів імені Фулбрайта (27 серпня 2012 р. – 31 травня 2013 р., Техаський 

університет (Texas A&M University), м. Коледж Стейшн, США), а також 

доцент кафедри хімії Святенко Л.К. продовжує стажування у Джексонському 

університеті США. 

Викладач Макаренко Ю.В. отримала стипендію на проходження 

Greifswalder Ukrainicum у м. Грайфсвольд, Німеччина з 12.08.2013 по 

24.08.2013 р.   

Викладач Беспальченко Л.О. пройшла стажування за стипендіальною 

програмою від фонду зі сприяння розвитку науки Hans-Seidel-Stiftung в 

університеті прикладних наук, м. Кельн, Німеччина (березень – серпень 

2013 р.) 
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У вересні 2013 року відбулася зустріч студентів КДПУ з 

представниками програми “Europe in a suitcase”. У рамках зустрічі студенти 

дізналися про можливості участі у міжнародних обмінних програмах.  

Щорічно у жовтні лектор служби академічних обмінів Німеччини 

DAAD в Україні проводить семінар та пробне тестування на знання німецької 

мови. 

 Координатор англомовного центру ESU Данілко М. І. кожного року 

проводить перші відбірні етапи міжнародного конкурсу «International Public 

Speaking Competitions», а також відвідує його фінал у Лондоні, 

Великобританія. 

Ректорат сприяє залученню до занять зі студентами КДПУ закордонних 

фахівців. Так, доктор Фрідріх Ціндлер проводив семінари для викладачів і 

студентів під назвою «Міжнародна комунікація в міжнародному бізнесовому 

середовищі» з березня по травень 2012 року у рамках міжнародного проекту 

EDU.UA «Навики міжкультурної комунікації у сфері міжнародного бізнесу». 

Протягом 2012 року американський волонтер, представник Корпусу Миру та 

очільник клубу «ЕSU» Філіп Рофман організовував тренінги для студентів, 

які беруть участь у конкурсі з ораторського мистецтва. Лектори служби 

академічних обмінів Німеччини в Україні щороку проводять семінар на тему 

«Стажування та навчання студентів у ФРН на знання німецької мови за 

міжнародним стандартом». 

На кафедрі перекладу та загального мовознавства з січня 2014 року 

проводить заняття для студентів та семінари для викладачів німецький 

професор Браян Кереле. 

 

Участь у міжнародних фестивалях, конкурсах, змаганнях, 

виставках у галузі науки, освіти, технологій. В останні роки було 

зосереджено увагу на презентації досягнень університету не тільки на 

регіональних, але й державних виставкових майданчиках. 15-17 листопада 

2012 року КДПУ взяв участь у роботі міжнародної спеціалізованої виставки 
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“Освіта та кар'єра-2012” та нагороджений золотою медаллю у номінації 

“Видання підручників та навчальних посібників нового покоління для 

профільних ВНЗ. 28 лютого – 2 березня 2013 року Кіровоградський державний 

педагогічний університет імені Володимира Винниченка взяв участь у роботі 

міжнародної виставки “Сучасні заклади освіти – 2013” (“Виставковий світ”, 

Київ) та нагороджений срібною медаллю у номінації “Упровадження системи 

компетенцій у навчальний процес як основи якісної професійної підготовки 

фахівців вищої освіти”. 22-24 жовтня 2013 року проходила V національна 

виставка “Інноватика в сучасній освіті”, за результатами участі КДПУ ім. 

В.Винниченка нагороджений дипломом за активну участь і представлення 

освітніх інноваційних технологій. 14-16 листопада 2013 року Кіровоградський 

державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка взяв 

участь у роботі міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра-

2013», яка проходила в Національному центрі ділового та культурного 

співробітництва «Український дім». Виставка проводиться щороку з метою 

формування єдиного освітнього простору в Україні, залучення суспільного 

інтересу до освіти та пропаганди досягнень нашої держави в освітній сфері. 

Цьогоріч виставка представляла більше 300 вищих навчальних закладів 

України, Франції, Німеччини, Великобританії, Чехії, Польщі.  

У рейтинговому конкурсі виставки КДПУ здобув золоту медаль у 

номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології».  

28-30 травня 2014 року університет взяв участь у роботі Першої 

спеціалізованої виставки “Реклама і дизайн”, організованої Кіровоградською 

торгово-промисловою палатою. 

Факультет філології та журналістики традиційно веде активну роботу з 

Лігою українських меценатів (студенти факультету беруть участь у 

Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, а викладачі – 

у роботі журі). 

Студенти мистецького факультету під професійним керівництвом своїх 

наставників показали високу виконавчу майстерність та здобули призові 
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місця на різних мистецьких заходах міжнародного рівня. 

Отримали Подяку від консульства України в Республіці Болгарія 

(м. Варна) керівники та учасники колективів «Степові зорі» (художній 

керівник – викл. З.М.Стукаленко)  і народний хор «Дивоспів» (художній 

керівник – доцент Н.М.Медвєдєва) за активну участь у Х Міжнародному 

фестивалі-конкурсі «Словянски венець» та внесок у розбудову культурних 

відносин між Україною та Республікою Болгарія у 2013 році.  Ці колективи 

отримали диплом І ступеня у номінації «Інструментальний жанр» за 

виконання спільного творчого проекту 16 червня 2013 року. На фестивалі 

вибороли високі нагороди 6 студентів університету. 

Окрім цього, слід ще назвати таких студентів та викладачів:  

– О. Сербул (ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс вокальної та 

інструментальної майстерності «Осінній серпантин» за підтримки 

молодіжного руху «Калейдоскоп талантів» (м. Дніпропетровськ) – диплом 

першого ступеня  (клас доцента Свещинської Н.В.); 

– тріо бандуристів у складі І.Бушко, А.Унгурян, К.Мільченко 

(художній керівник –  викл. А.М.Чанковська) – диплом першого ступеня за 

творчий внесок в реалізацію проекту й високий рівень підготовки колективу 

до ІV всеросійського дитячо-юнацького фестивалю національних культур 

«Співдружність – 2012», м. Володимир (Російська федерація); 

– І.Бушко (клас викл. А.М.Чанковської) – І місце у номінації 

старшої вікової категорії Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячо-

юнацької творчості «Сазопільська панорама» м. Сазопіль, Болгарія; 

– А.Глушко (клас доцента Н.В.Свещинської) – дипломант V 

відкритого Міжнародного фестивалю-конкурсу інструментальної музики і 

академічного вокалу «Золота ліра», у номінації «Інструментальний жанр» 

(2012 р. м.Дніпропетровськ). 

Також необхідно відзначити успіхи студентків ІІІ курсу мистецького 

факультету (клас доцента Н.В.Свещинської), нагороджених грамотою за 

участь у ХІ Міжнародному фестивалі-конкурсі молодих виконавців 
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«Кримська весна – 2012» у номінації «Фортепіано», котрий проходив 14-20 

квітня 2012 року в м. Ялта; студентів V і IV курсів В. Найда, В. Кохно, які 

отримали диплом лауреатів ІІІ ступеня XVІ Міжнародного Фестивалю-

конкурсу студентської художньої творчості «БАРВИ ОСЕНІ – 2013» у 

номінації «Естрадна пісня». Студенти цього ж факультету стали  лауреатами 

ІІІ ступеня в номінації «Сучасний танець» і  переможцями фестивалю-

конкурсу  у номінації «Збереження народних традицій». У номінації «Висока 

виконавська майстерність» отримала перемогу студентка І курсу Л.Таран. 

Дует Н. Зелінської та В. Найди, в номінації «Естрадна пісня»  отримав 

грамоту учасника  Фестивалю-конкурсу. 

 Іван Данилко – переможець конкурсу International Public Speaking 

Competition, який проходив 13-17 травня 2013 у місті Лондон, Велика 

Британія (керівники  – Н.В. Іваненко, М.І. Данилко). 

Давидов Валерій Миколайович  з 4 по 18 листопада 2013 року брав 

участь у Всеукраїнському і міжнародному живописному пленері 

ім. Михайла Божія (Національна спілка художників України, Одеська 

обласна організація НСХУ).  

Студенти факультету фізичного виховання установили рекорд України 

з найбільшої кількості підтягування на перекладі почергово за 15 хвилин.  

Кафедра теорії та методики олімпійського і професійного спорту 

забезпечила підготовку і виконання нормативу майстра спорту України  з 

дзюдо Коцавер Юлії; Яковенко Дмитро став переможцем ХІ літньої  

універсіади  України серед ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації з гімнастики 

художньої зі стрибків у висоту; Шелест Олександр став срібним та 

бронзовим призером ХІ літньої  універсіади України серед ВНЗ ІІІ – ІV рівня 

акредитації з легкої атлетики (біг на 800 та 1500 м.) та за підсумком виступу 

на чемпіонаті Європи серед юніорів увійшов до 10 кращих європейських 

бігунів на середні дистанції. 

На початку червня 2013 року разом з викладачами кафедри 

хореографічних дисциплін та викладачами-хореографами Кіровоградського 
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державного обласного комплексу (гімназія-інтернат-школа мистецтв) був 

проведений 3-х добовий семінар для керівників танцювальних колективів 

українського танцю діаспори українців Канади. 

Кафедра теорії і методики фізичного виховання є постійним 

організатором всеукраїнського турніру «Кіровоградська зіронька» з 

художньої гімнастики, досвід проведення якого дозволив університету якісно 

провести  ХІ літню універсіаду України серед ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації з 

художньої гімнастики. 

 
Міжнародний рейтинг університету. Міжнародний рейтинг ВНЗ 

України здійснюється міжнародними організаціями та незалежними 

експертами. Одним з таких рейтингів є Scopus. Він включає наукометричні 

дані. У 2013 році частота цитувань викладачів університету у порівнянні з 

2012 роком збільшилась удвічі, та на 3 збільшилась кількість публікацій у 

виданнях, які аналізує Scopus. 

 

Таблиця 4.3. 

Місце університету у рейтингу Scopus 

 
 
роки 

 
Місце за рейтингом 
серед 100 вузів 

Кількість 
публікацій у 

SCOPUS 

Кількість 
цитувань у SCOPUS 

 
Індекс Гірша 

(h-індекс) 

2011 82 20 18 2 

2012 80 20 20 3 

2013 94 23 40 3 

 
За іншим міжнародним рейтингом «Топ-200 Україна», університет 

займає 125 місце серед 200 університетів України (Таблиця 2). За цим 

рейтингом в основному оцінюється якість науково-педагогічного потенціалу, 

якість навчання та оцінка міжнародного визнання. Згідно з  таблицею 

університетські показники з року в рік зростають, маючи позитивну динаміку. 
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Таблиця 4.4.  

ДДииннааммііккаа  ррееййттииннггуу  ууннііввееррссииттееттуу  ззаа  ііннттееггррааттииввннииммии  ппооккааззннииккааммии    

««ТТоопп--220000  УУккррааїїннаа»» 

Роки 
Місце у 
рейтингу 

Оцінка якості 
науково-

педагогічного 
потенціалу 

Оцінка 
якості 
навчання 

Оцінка 
міжнарод- 

ного визнання 

Оцінка 
інтегрального 
показника 
діяльності 

2011 131 3,4198 4,3186 5,4295 13,1680 

2012 130 3,7621 4,5444 6,1113 14,4197 

2013 126 4,0869 4,8609 7,1634 16,1112 

2014 125 4,801 5,5016 8,2854 18,5881 

 
 

Університет зайняв 24 місце серед 100 університетів України і друге 

серед педагогічних університетів за рейтингом «Вебометрікс».  

Webometrics аналізує присутність університету як науково-дослідного 

центру в інтернет-просторі. Рейтинг розраховується дослідницькою групою 

Cybermetrics, який входить до складу Національної Дослідницької Ради  

(National Research Council) Іспанії. Він оцінює науково-дослідні досягнення 

університетів через порівняння їх сайтів (2013 р.). 

Основними параметрами рейтингу є визначення світового іміджевого 

місця, помітність університету, присутність у інтернет-просторі, вплив, відкритість. 

Таблиця 4.5.  

Місце університету за рейтингом ««ВВееббооммееттрріікксс»»  

Ranking 
(зайняте 
місце) 

World 
Rank 

(світове 
місце) 

University 
(помітність) 

Presence Rank* 
(присутність) 

impact 
Rank* 

(вплив) 

Openess 
Rank* 

(відкритість) 

Excellence 
Rank* 

(перевага) 

4 2019 National 
Pedagogical 

University NP 
Dragomanova 

43 772 604 5080 

24 3853 Kirovograd 
State 

Pedagogical 
University 

5030 2640 7207 5080 
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За консолідованим рейтингом «Компас», «Вебометрікс», «Топ-200 

Україна» серед 299 вузів України університет займає 118 місце. 

Таким чином, за рейтингами незалежних експертів, університет входить 

у п’ятірку провідних педагогічних університетів в Україні, а серед усіх 

університетів держави займає приблизно середину загального рейтингу. 

За результатами рейтингу, проведеного “Експерт РА”, найбільшим в 

Росії міжнародним рейтинговим агентством з 17-річною історією, лідером у 

сфері рейтингування та дослідно-комунікаційної діяльності, Кіровоградський 

державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка ввійшов 

до переліку найкращих вищих навчальних закладів країн СНД (станом на 

1.01.14 р.). 
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V. СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ, СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ВИХОВАННЯ ТА 

ВІДПОЧИНКУ СТУДЕНТІВ 
 
Гуманітаризація освітньо-виховної діяльності розвиває у студента 

навички до системної оцінки професійних проблем і вміння їхнього 

раціонального розв’язання, стимулює потреби продуктивного творчого 

характеру. Ректорат у цьому плані працює на перспективу, адже випускники 

покликані утверджувати загальнолюдські та національні морально-духовні 

цінності. Вони мають усвідомлювати, що наукові знання, найновіші 

виробничі технології мають сенс лише за умови високого рівня морально-

духовної вихованості їх носіїв, тобто сьогоднішніх студентів. Саме тому 

важливими напрямами ефективної діяльності університету є демократизація, 

гуманізація і гуманітаризація навчально-виховного процесу, органічне 

поєднання в ньому загальнолюдського та національного начал.  

За цими напрямами здійснюється гуманітарно-виховна функція 

освітньої діяльності, виконання якої в університеті координує проректор з 

науково-педагогічної роботи, заступники деканів з виховної роботи, 

куратори академічних груп у співпраці з органами студентського 

самоврядування, де вагому роль відіграє активність самого студента. 

В КДПУ імені В.Винниченка активно функціонують органи 

студентського самоврядування, зокрема студентська рада університету та 

студентські ради восьми факультетів. Представники студентства входять до 

вченої ради Університету, є делегатами конференції трудового колективу. 

В університеті створено усі можливості для цілеспрямованої діяльності 

щодо духовного, культурного, інтелектуального розвитку, соціальної і 

психологічної підтримки особистості. 

Крім аудиторно-навчальних форм діяльності, студенти проходять 

школу громадянського становлення через систему різноманітних 

студентських структур, а саме: органи самоврядування (студентські ради 

факультетів, гуртожитків, університету), студентська профспілка, 
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студентське наукове товариство, гуртки, клуби, народні колективи тощо. 

Крім цього, виховну роботу серед студентів проводять деканати, кафедри, 

викладачі, зокрема куратори академічних груп, працівники управлінських 

структур університету. Позитивним є наявність на всіх факультетах посади 

заступника декана з виховної роботи, що дало можливість надати цьому 

напрямку діяльності організованого характеру, цілеспрямованості та 

систематичності. 

На засідання вченої ради університету систематично заслуховуються 

питання про стан організації навчально-виховного процесу на окремих 

факультетах та університету в цілому. Це стосується як практичних аспектів 

організації виховної роботи, так і теоретичних її основ. Зокрема, слід 

відзначити увагу до філософсько-світоглядних та методологічних аспектів 

виховного процесу у вищому навчальному закладі, стану виховної роботи в 

університеті, організації культурно-просвітницької роботи зі студентами 

університету тощо.  

У рішеннях вчених рад університету підкреслюється, що вищі 

навчальні заклади повинні переосмислити сутність виховання, переглянути 

саме поняття “виховна робота”, виходячи з таких основних обставин: 

1) виховний вплив на особистість відбувається все життя, і ВНЗ належить 

важлива роль у формуванні суспільно необхідних якостей майбутнього 

вчителя, який сам стане вихователем; 2) відчутною стала тенденція до 

активізації особистості самого студента, зміни його позиції як пасивного 

об’єкту впливу викладача на позицію активного суб’єкта розвитку, 

формування свого характеру, активної національно-громадянської позиції; 

3) повинен здійснюватися професійний відбір на педагогічні спеціальності з 

достатньо сформованими життєвими орієнтирами. 

Виховання в університеті знаходить свій вияв як в аудиторній роботі: 

так зване виховуюче навчання, реалізація ідеї якого підпорядкована 

Концепції діяльності Кіровоградського державного педагогічного 

університету (2009-2014 рр.), так і в позааудиторній роботі. 
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Планування виховної роботи здійснювалося комплексно на рівні 

студентської ради, студентського профспілкового комітету, Молодіжного 

центру, спортивного клубу «Буревісник», кураторів академічних груп, 

кафедр, факультетів, університету в цілому, що зафіксовано в планах 

виховної роботи цих структурних підрозділів, затверджених на засіданнях до 

початку навчального року.  

Особлива увага традиційно приділялася залученню студентів до участі 

в роботі спортивного клубу “Буревісник”, Народних колективів, яких в 

університеті налічується 6: студентський театр “Резонанс”, танцювальний 

колектив “Конвалія”, народний  ансамбль сучасного танцю «Арт», оркестр 

популярної, класичної та сучасної народної музики “Юність”, вокально-

інструментальний гурток “Живий звук”, ансамбль «Оріана», а також гуртків, 

клубів за інтересами тощо. 

Здобутком за звітний період стала реорганізація молодіжного центру 

університету. Оновлення його керівного складу сприяло поліпшенню 

організаційної роботи в підпорядкованих колективах, централізації роботи 

культорганізаторів факультетів і, як наслідок, підвищення виконавського й 

естетичного рівня заходів, їхньої результативності в морально-етичному 

плані, як на рівні факультетів, так і у загальноуніверситетських подіях. 

Зокрема,  для 31.08.11 року було розроблено новий сценарій проведення 

посвяти у першокурсники, що відбулася на реконструйованій площі біля 

підніжжя пам’ятника патрону університету Володимиру Кириловичу 

Винниченку. 

Проаналізувавши основні заходи й події виховної, позааудиторної 

роботи студентів за роками звітного періоду,  можна виділити найбільш вдалі 

з них.  

2011 рік: 

Відбулася низка традиційних заходів, на які щороку очікують нові 

покоління студентів, а саме: міський інтернаціональний студентський 

фестиваль Миру, в якому студенти-першокурсники взяли участь 22 вересня 
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уже вдвадцятьчетверте; заключний тур конкурсу серед першокурсників 

«Вернісаж талантів», який відбувся 17 листопада 2011 року до Дня студентів, 

«Козацькй розваги», проведені 6 грудня спільно зі студентським 

профспілковим комітетом та спортивним клубом «Буревісник» і приурочені 

до Дня захисника Вітчизни. 

Серед «нововведень» того року: 

Проведено низку нових змагань, конкурсів, концертів, присвячених 90-

річчю університету: 

- 27 жовтня 2011 року – вечір пам’яті з нагоди Дня 

визволення України від німецько-фашистських загарбників; 

- 28 жовтня 2011 року – творчий вечір керівника оркестру 

популярної, класичної та сучасної народної музики “Юність” 

молодіжного центру університету заслуженого працівника культури 

України Геннадія Бродського; 

- 11 листопада 2011 року спільно з усіма структурами 

університету – урочистості з нагоди 90-ої річниці заснування вишу; 

- 14 листопада 2011 року спільно з профспілковим комітетом 

студентів – квест “Подорож історією університету”; 

- 21–26 листопада спільно зі студентськими радами 

університету, факультетів – жалобні заходи, присвячені пам’яті жертв 

голодоморів (Тиждень пам’яті, акція «Запали свічку», тематичні круглі 

столи, зустрічі з очевидцями подій, книжкові виставки в науковій 

бібліотеці «Карби часу» та «У той рік заніміли зозулі…»); 

- 13 грудня 2011 року – андріївські вечорниці на факультетах 

історії та права, філології та журналістики; 

- 19 грудня 2011 року спільно з науковою бібліотекою – 

заключний етап конкурсу на звання «Найактивніший читач року»; 

- 19 грудня спільно з інформаційним відділом та студентськими 

радами факультетів – флешмоб для відзначення відкриття на території трьох 

корпусів університету й навколо них вільної Wi-Fi зони, обладнання та 
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доступ до якої подаровано Кіровоградською обласною державною 

адміністрацією у рамках програми «Єлисаветград – креативне місто» та з 

нагоди 90-річчя університету. 

На особливу увагу заслуговує проект «Вокальна кузня», реалізація 

якого тривала в жовтні-листопаді: студенти КДПУ пройшли через серії 

кастингів, прослуховувань, репетицій, а заключний тур завершився 14 грудня 

2011 року грандіозним концертом. Ідея визначити кращий голос університету 

серед усіх бажаючих була втілена у свято світла, звуку, позитивної енергії, 

згуртування студентства на засадах краси і гармонії. 

Крім цього позанавчальний час студентства був наповнений цілою 

низкою заходів, акцій, зустрічей, які відбувалися на факультетах. Серед 

найяскравіших: 

- відкриття виставки дипломних робіт випускників художньо-

графічного відділення мистецького факультету Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка під назвою “Нові 

імена”, яка експонувалася в Кіровоградському обласному художньому музеї 

протягом липня-серпня; 

- відзначення 131-го дня народження блискучого прозаїка та 

драматурга, визначного політичного діяча початку ХХ століття і патрона 

університету – Володимира Кириловича Винниченка (1880–1951) 28 липня 

2011 року, коли адміністрація вишу, працівники приймальної комісії, 

студенти-волонтери й абітурієнти та їх батьки прийшли вшанувати його 

пам’ять; 

- 17 вересня 2011 року  на базі спортивної бази «Буревісник» відбулось 

щорічне спортивне свято природничо-географічного факультету – «Осінній 

марафон», яке зібрало студентів і викладачів для відпочинку на природі у 

дружньому колі. 

- 8 жовтня 2011 року біля пам’ятника Т.Г.Шевченка відбувся 

мистецький рух «ALLA PRIMA», присвячений святкуванню Дня художника. 

Це свято провела кафедра хореографічних дисциплін, образотворчого 
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мистецтва та дизайну мистецького факультету КДПУ ім. В.Винниченка за 

підтримки управління у справах сім’ ї та молоді облдержадміністрації та 

ректорату університету. 

- 21 грудня 2011 року студенти психолого-педагогічного факультету 

брали участь у проведенні акції «Різдвяний Ангел», яка проводилася у 

Кіровоградському обласному Будинку вчителя. 

Крім цього, протягом вересня-грудня відбувся цілий ряд зустрічей з 

очільниками та представниками Кіровоградської обласної державної 

адміністрації, обласної та міської рад, відомими громадськими діячами, 

письменниками, знаними випускниками, цікавими людьми. 

У рамках проекту «Єлисаветград – креативне місто» грудень 2011 року 

став місяцем відкриття й апробації руху буккросінгу, в якому взяли активну 

участь студенти університету. 

Здобутком ректорату можна вважати налагодження активної співпраці 

з Кіровоградською обласною телерадіокомпанією, результатом якої стала 

ціла низка телевізійних проектів за участю студентів та викладачів 

університету («Ранкова кава», «Ми» тощо). Регулярне висвітлення подій із 

життя університету на телевізійному екрані сприяє утвердженню його 

авторитету серед мешканців регіону, уяскравлює профорієнтаційну 

діяльність викладачів та адміністрації.  

За звітний період активізувалася робота студентської ради 

університету. Зокрема, у червні-липні 2011 року відбувся молодіжний 

фестиваль "Студентська республіка", де моделювалися суспільно-правові 

устої держави, що сприяло вихованню у молоді відповідальності за майбутнє 

своєї країни та почуття патріотизму, засвідчило згуртованість і прагнення до 

серйозного внеску в інтенсифікацію студентського позанавчального життя. 

Протягом вересня-грудня студентська рада університету сприяла проведенню 

загальноуніверситетських заходів, організовувала дозвілля, ініціювала 

проведення осіннього кубку КВК. 
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Вагоме місце у формуванні особистості окремого студента, 

організаційних здібностей майбутніх педагогів, становленні колективізму, 

здатності до командної роботи демонструє профспілковий комітет студентів 

університету. Організація пройшла довгий період становлення, набула 

серйозного авторитету серед студентства. Протягом звітного періоду 

профспілковий актив брав участь у всіх значущих починаннях і заходах, що 

пройшли в університеті. Виконуючи свою статутну функцію, комітет має всі 

ознаки підрозділу вишу, сприяє його розбудові та життєдіяльності. 

Волонтерський загін профкому залучався до роботи приймальної 

комісії в липні-серпні 2011 року. Роз’яснювальна, інформаційна діяльність 

серед абітурієнтів та їхніх батьків, сприяння поселенню в гуртожитки під час 

проходження практики – все це сприяло чіткості функціонування й 

результативності вступної кампанії. 

Одним із сфер впливу студентського профкому в університеті є 

організація життєдіяльності студентських гуртожитків. Тут на перший план 

висувається ініціатива та самоорганізація студентів в рамках роботи 

студентських рад гуртожитків. А журнали відвідування, заведені в 

гуртожитках, засвідчують постійний контроль та підтримку їхньої діяльності 

з боку адміністрації та кураторів академічних груп. 

Адміністрація, профспілковий комітет студентів, студентська рада 

університету серйозної уваги надавали оздоровленню та пропаганді 

здорового способу життя серед студентської молоді протягом усього терміну 

навчання. З цією метою в рамках виконання Постанови Кабінету Міністрів 

України від 10.01.2002 р. про міжгалузеву комплексну програму «Здоров'я 

нації на 2002-2011 рр.», «Здорова молодь – здорова держава», Концепції 

розвитку охорони здоров'я населення України, Рішення спільної колегії 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я, 

Міністерства у справах сім’ ї та молоді (№13/1-2 від 11 листопада 2008 року) 

та наказу Міністерства освіти і науки України (№1078 від 27 листопада 2008 

року) розроблено «Програму оздоровлення та медичного захисту студентів 



 71

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка». 

Програма спрямована на реалізацію положень Конституції та Законів 

України щодо забезпечення студентства медичною допомогою з метою 

збереження й зміцнення здоров'я, зниження захворюваності, створення умов 

для формування здорового способу життя та поліпшення роботи з охорони 

здоров'я в університеті. 

Програма передбачає заходи щодо нарощування резервів здоров'я, 

стимулювання захисних сил організму, впровадження цілісної системи 

діяльності, спрямованої на профілактику захворювань, створення умов для 

реалізації кожним студентом індивідуального потенціалу здоров'я.  

2012 рік: 

Окрім традиційних заходів, а саме: «Закохана пара» до Дня 

св. Валентина, «Суперстудентка» до 8 березня, концерта до Дня Перемоги, 

посвяти в студенти, «Козацьких розваг» до Дня української армії, було 

проведено ряд нових змагань, конкурсів, концертів, а саме: 

- 4-7 квітня 2012 – ІІ фестиваль молодіжного аматорського кіно 

«Ранок»,  

- 14 травня – Парад оркестрів, 

- 25 вересня – Битва ведучих, 

- 13 жовтня – мистецький рух «ALLA PRIMA» присвячений 

святкуванню Дня художника. 

Міжнародний День студентів вперше перетворився на Тиждень 

студентів. Зокрема було проведено: 

- 12 листопада 2012 року – квест “Подорож історією університету”, 

- 13 листопада – конкурс «Я і гітара», 

- 14 листопада – КВК на Кубок ректора університету, 

- 15 листопада – заключний тур конкурсу серед першокурсників 

«Вернісаж талантів», 
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- 12-13 грудня 2012 року – Андріївські вечорниці на факультетах 

історії та права, філології та журналістики, педагогіки та психології, 

- 18 грудня 2012 року – концерт «Мистецтво настрою», в якому 

взяли участь оркестр популярної, класичної та сучасної народної музики 

“Юність” під керівництвом заслуженого працівника культури України 

Геннадія Бродського, народний вокальний ансамбль «Оріана», 

заслужений працівник культури Сергій Дьомін  та інші виконавці. 

На особливу увагу заслуговує проект «Вокальна кузня», реалізація 

якого тривала в листопаді на рівні кастингу, прослуховувань, репетицій, а 

заключний тур завершився 19 грудня 2012 року концертом.  

Крім цього, позанавчальний час студентства був наповнений цілою 

низкою заходів, акцій, зустрічей, які відбувалися на факультетах.  

Продовжувалася активна співпраця з Кіровоградською обласною 

телерадіокомпанією, результатом якої стала ціла низка телевізійних проектів 

за участю студентів та викладачів університету, зокрема телевізійні програми 

«Поради психолога», «Юридична клініка»  тощо. 

Ректорат активно співпрацює із профспілковим комітетом студентів. 

Ця організація пройшла довгий період становлення, набула серйозного 

авторитету серед студентства. Протягом звітного періоду профспілковий 

актив брав участь у всіх значущих починаннях і заходах, що пройшли в 

університеті. Волонтерський загін профкому залучався до роботи 

приймальної комісії в липні-серпні 2012 року. Роз’яснювальна, інформаційна 

діяльність серед абітурієнтів та їх батьків, сприяння поселенню в гуртожитки 

під час проходження практики – все це сприяло чіткості функціонування й 

результативності вступної кампанії. 

2013 рік: 

Протягом цього року молодіжним центром, студентським 

профспілковим комітетом, заступниками деканів з виховної роботи, 

культоргами, студентськими радами факультетів, студрадою університету 

було проведено ряд заходів, спрямованих на формування духовних, 



 73

естетичних, морально-етичних ідеалів та цінностей, почуття патріотизму та 

гордості за університет. 

Зокрема, в лютому відбувся звітний концерт народного ансамблю 

бального танцю «Конвалія»: «Дозвольте освідчитись в коханні», з успіхом 

проведено конкурс до дня Св. Валентина «Закохана пара – 2013». 

Після кількох років паузи відновлено конкурс серед дівчат 

«Суперстудентка 2013». 

Молодіжний фестиваль аматорського кіно «Ранок» став візитівкою 

університету. До його підтримки долучилася обласна державна 

адміністрація, представники кінобомонду України. Фестиваль набув 

міжнародного статусу. В рамках фестивалю за підтримки управління освіти 

Кіровоградської міської ради відбувся захід «Ранок у школі» із залученням 

школярів міста. 

Однією з помітних для області подій цього року була участь нашого 

студента Слюсаренка Віталія у телевізійному міському шоу «Мальчишник», 

в якому він здобув беззаперечну перемогу. 

У квітні відбувся звітний концерт народного оркестру популярної, 

класичної та сучасної української музики «Юність» та народного жіночого 

ансамблю «Оріана» «Музика наших сердець», а також народного хору 

«Дивоспів». 

У червні оркестр народних інструментів «Степові зорі», народний хор 

«Диво спів» та окремі виконавці взяли участь в міжнародному фестивалі 

«Слов’янський вінець» в Болгарії. 

Започатковано конкурс «Битва ведучих», на якому було визначено 

найкращих студентів, які представляють університет на різноманітних 

культмасових заходах.  

Започатковано проведення заходів до Дня студента протягом тижня. 

Проведено КВК «Кубок ректора – 2013», огляд-конкурс «Я і гітара», 

галаконцерт «Вернісажу талантів», квест на історичну тематику, конкурс на 
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кращий гуртожиток, блок, кімнату. Комісія визначила переможців, які на 

початку наступного року традиційно поїдуть на відпочинок до Карпат.  

Разом зі спортивним клубом було проведено змагання між чоловічими 

командами факультетів «Козацькі розваги», присвячених Дню збройних сил 

України. На свято Андрія на факультетах проведено Андріївські вечорниці.  

Кінець року видався дуже насиченим. 17 грудня пройшов фінал 

вокального шоу «Вокальна кузня». На день Св. Миколая із звітним 

концертом виступив оркестр популярної, класичної та сучасної української 

музики «Юність» «Мистецтво настрою». На факультетах традиційно 

пройшли благодійні концерти. 

У 2013 році офіційно створено туристичний клуб КДПУ імені 

В.Винниченка «Мандри». 

 2014 рік: 

На жаль,  суспільно-політичні події цього року дещо змінили напрямок 

виховної роботи, зменшили кількість великих виховних заходів. Найбільш 

важливими були заходи до 200-ліття Великого Кобзаря. В університеті 

заздалегідь була створена комісія із відзначення ювілейної дати, проведений 

конкурс проектів. На сайті університету є відповідна сторінка із умовами 

конкурсів, графіком заходів, відгуками тощо. Серед проведених відзначимо: 

- конкурс декламаторів, 

- конкурс на кращу студентську наукову роботу, 

- Всеукраїнська студентська наукова конференція 

«Шевченкове слово у віках», 

- відеопроект «Живе слово Тараса Шевченка», 

- святковий концерт. 

Окрім цього у першому півріччі в університеті проведено: Весняний 

кубок КВН, благодійний концерт «Допоможи українській армії», П’ятий 

Міжнародний фортепіанний конкурс серед студентів педагогічних 

навчальних закладів Art-Klavir.  
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Важливими для пропаганди здорового способу життя, виховання 

патріотизму стала і низка проведених (у багатьох випадках – традиційних) 

спортивних змагань: Кубок ректора з пляжного волейболу, Кубок 

університету з мініфутболу, баскетболу, класичного волейболу; туристські 

походи та участь у змаганнях зі спортивного пішохідного туризму під егідою 

туристичного клубу КДПУ «Мандри» (в Карпатах). 

 Домінантною складовою спортивної роботи, яку забезпечує 

ректорат, є розширення мережі спортивних майданчиків та спортзалів, 

аудиторій для занять спортом. За звітний період за безпосередньої  уваги 

ректора були обладнані в приміщеннях університету два міні зали 

(атлетичної гімнастики, фітнесу, бойових єдиноборств), три майданчики (для 

пляжного футболу й волейболу, стритболу, комбінований спортивний). 

Розпочато роботи із обладнання гімнастичного міні-залу. 

За останні три роки студенти університету не притягувалися правовими 

органами до кримінальної відповідальності. 

Таким чином, є підстави засвідчити, що основною метою виховної та 

позааудиторної роботи в університеті є створення такого духовного і 

морального клімату в університеті, який сприяє вільному розвитку 

особистості студента, його мислення і загальної культури шляхом залучення 

його до різних видів творчої діяльності: громадської, культурно-

просвітницької, оздоровчо-спортивної тощо.  
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VI. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ, РОЗВИТОК ПРОГРАМ І ЗАСОБІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ КОМП’ЮТЕРНОЇ 

ТЕХНІКИ 

На сьогодні в університеті використовуються 671 персональний 

комп’ютер (6 студентів на 1 комп’ютер або 17 комп’ютерів на 100 студентів), 

загальна вартість яких 2 млн. 295 тис. грн.  
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Рис. 1. Динаміка росту кількості комп'ютерної техніки 

Всього в навчальних цілях використовується 17 навчальних 

комп’ютерних лабораторій. 
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Рис. 2. Кількість навчальних комп'ютерних аудиторій 
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Усі комп'ютерні лабораторії укомплектовані сучасною технікою, в 

тому числі, 8 навчальних комп’ютерних лабораторій, для вивчення 

спеціальних курсів з операційних систем та програмування, географічних 

інформаційних систем та систем автоматизованого проектування 

укомплектовані багатоядерними процесорами. 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. 
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Рис. 3. Динаміка росту мультимедійної техніки, що використовується в 

навчальному процесі 

 

Усі начальні комп’ютерні лабораторії підключенні до 

загальноуніверситетської мережі та мають доступ до Інтернет. 

Усі комп’ютери підрозділів підключені до мережі Інтернет та 

загальноуніверситетської мережі. 

Доступ до мережі Інтернет здійснюється по оптоволоконним каналам, 

пропускна здатність каналу в 2014 році 30 Мбіт/c. 

Спільно з проектом “Єлисаветград — креативне місто” створено вільну 
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WiFi-зону з покриттям в навчальних корпусах, лекційних аудиторіях, 

читальних залах бібліотеки, в місцях відпочинку студентів, в аудиторіях 

самостійної підготовки.  
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Рис. 4. Збільшення каналу підключення до Інтернет 

 

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.kspu.kr.ua, поштовий 

сервер mail.kspu.kr.ua, сервер миттєвих повідомлень jabber.kspu.kr.ua, 

електронний каталог Ірбіс наукової бібліотеки, сервер дистанційної освіти 

dl.kspu.kr.ua, університетський навчально-виховний портал «Наша Вікі» 

wiki.kspu.kr.ua, хмарне сховище навчальних матеріалів та студентських робіт 

owncloud.kspu.kr.ua. 
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Рис. 5. Університетська база Ірбіс 

 

Усі факультети представлені власними сайтами. Загальний об’єм 

університетського сайту перевищує 35 Гб. 

За даними сервісу Google Statistic сайт університету щодня відвідують 

кілька тисяч унікальних користувачів (кількість реальних оцінити 

неможливо). В рейтингу пошукової системи Google сайт університету займає 

3-7 сходинки серед педагогічних університетів України. 

За даними рейтингу Webometrics  (один з рейтингів університетів світу, 

за яким аналізують ступінь представлення діяльності університетів в 

Інтернет-просторі), у 2012 році КДПУ займав 52 місце, у 2013 році за 

результатами першої половин року КДПУ посідав 12, за результатами другої 

половини – 24 місце, у 2014 – 63 місце серед 312 ВНЗ України. 
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Рис.6. Головна сторінка сайту університету 

 

Викладачі університету мають можливість розміщувати власні блоги 

на університетському порталі. 

На базі університетських серверів  функціонує електронна бібліотека 

навчальних матеріалів, що містить електронні варіанти навчально-

методичних комплексів з дисциплін та електронні підручники. 

В університеті активно використовується система дистанційної освіти 

на основі вільно-розповсюджуваної системи Moodle dl.kspu.kr.ua. Ця система 

використовується для роботи зі студентами денної форми навчання.  

Проводиться результативна 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 Кіровоградського 
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державного педагогічного університету», wiki.kspu.kr.ua, де вже 

зареєстровано більше 4000 користувачів.  

Даний портал є дуже успішним Інтернет-проектом, щодня його 

відвідують близько трьох тисяч відвідувачів з усього світу. 

У межах даного 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 Кіровоград. 

 

Рис 7. Початкова сторінка Вікі КДПУ 

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 
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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). 

 



 83

VII. ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ, 
ПІДТРИМКА ЇЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК, 

СТВОРЕННЯ ВІДПОВІДНИХ УМОВ ПРАЦІ, НАВЧАННЯ, ПОБУТУ 
 

Поліпшення матеріально-технічної бази вищого навчального закладу – 

це важливе завдання, яке стоїть перед його керівником. З перших днів роботи 

було зрозумілим, що матеріально-технічна база університету, а це будівлі 

навчальних корпусів та гуртожитків, потребує особливої уваги, адже вони 

настільки застарілі, що створюється загроза аварійних ситуацій. Зокрема, 

протікали покрівлі спортивних залів навчальних корпусів №2, №4 та будівлі 

природничо-географічного факультету по пров. Театральному 8, постійно 

латаються мережі опалення, водопроводу та каналізації, туалетні кімнати 

потребують капітального ремонту, деякі навчальні аудиторії знаходяться в 

незадовільному стані. За друге півріччя 2011 року вдалося частково 

покращити матеріально-технічну базу, здійснено такі основні ремонтні 

роботи: 

У навчальному корпусі №1 капітально відремонтовано туалетну 

кімнату на першому поверсі будівлі, відремонтовано другу половину 

аварійної огорожі по Театральному провулку, виконано ремонт сходової 

клітки та коридорів 1-го та 2-го поверхів. Замінено віконні блоки в 

приміщеннях АГЧ, кафедри історії та права, туалету 1-го поверху в кількості 

10 шт. Усього виконано робіт на суму 233 тис. грн. 

У навчальному корпусі №2 опалювальна мережа потребувала негайного 

капітального ремонту, за серпень-листопад поточного року мережа 

відремонтована й опалювальний сезон проходить стабільно, виконано ремонт 

приміщення спортивної гральної зали та покрівлі спортивних залів. За друге 

півріччя поточного року виконано робіт на суму 579,0 тис. грн.  

У навчальному корпусі №3 (де орендується частина будівлі) в цьому 

році капітально відремонтовано приміщення жіночого та чоловічого туалетів, 

проводиться ремонт приміщення кафедри та ауд.№8. До кінця року виконано 

робіт на суму 126 тис. грн. 
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У навчальному корпусі №4 капітально відремонтовано дах спортивної 

зали, відремонтовано туалет на 5-му поверсі, виконано поточний ремонт 

кабінету № 717, поточний ремонт ауд. 609, 211, ремонт віконних та дверних 

укосів, проводиться ремонт побутової кімнати працівників їдальні №2, 

замінено дверні блоки в кількості 12 шт. та віконні блоки в кількості 15 шт. в 

навчальних аудиторіях, кабінетах та коридорах. Виконано ремонтні та 

оздоблювальні роботи приміщень кафедри та коридору на другому поверсі за 

рахунок спонсорських коштів. Вартість робіт складає 326 тис. грн. 

У навчальному корпусі №5 в аудиторіях та кабінетах замінено дерев'яні 

віконні блоки на металопластикові в кількості 40 шт. та відремонтовано 

віконні укоси. Виконано ремонт мережі опалення в будівлі навчального 

корпусу, відремонтовано підземний перехід в навчальний корпус №1, 

зроблено поточний ремонт комп'ютерного класу. На все використано 230 

тис. грн. 

У навчальному корпусі №6 виконано зовнішнє оздоблення будівлі, 

зроблено новий вхід в підвальне приміщення та поточний ремонт підвальних 

приміщень. Вартість всіх робіт складає 225 тис. грн.  

У гуртожитку №1 виконано поточний ремонт приміщень кухні та 

мийок на 5-му поверсі, поточний ремонт туалетних кімнат 3-го поверху 

санаторію-профілакторію, замінено старі віконні блоки на металопластикові 

в кількості 17 шт., дверні блоки на металеві в кількості 14 шт. та виконано 

ремонт укосів, зроблено поточний ремонт кімнати № 56. Загальна вартість 

робіт становить 201 тис. грн.  

У гуртожитку №3 виконано поточний ремонт водопровідної та 

каналізаційної мереж, замінено мийки та раковини блоку “Г” в кількості 

30 шт., у санвузлах блоку “Г” замінено унітази в кількості 16 шт. Виконано 

ремонт приміщення кухні на 3-му поверсі блоку “В”. Облаштовано 

контейнерний майданчик для сміття. Усього виконано робіт на суму 72 

тис. грн. 
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У гуртожитку №4 виконано поточний ремонт приміщення фойє та 

коридору 1-го поверху, ремонт приміщення паспортиста, виконано поточний 

ремонт водопровідної та каналізаційної мереж. Поновлено водопостачання 9-

го поверху гуртожитку. Всього виконано робіт на суму 81 тис. грн.  

Для покращення умов проживання студентів у гуртожитках усього 

використано 353 тис. грн. 

За друге півріччя 2011 року знайдена можливість фінансування 

поліпшення стану будов в обсязі 2 073 тис. грн. 

За короткий проміжок часу звітного періоду матеріально-технічна база 

університету покращилась, ліквідовано аварійно небезпечні ділянки, які 

постійно нагадували про себе, особливо в осінньо-зимовий період. 

Основною перспективою було завдання модернізувати матеріально-

технічну базу університету та підтримувати її в належному стані. Тому 

заплановано й здійснено протягом 2011-2013 років капітальні та поточні 

ремонти в студентських гуртожитках №1, №3, №4; замінено велику кількість 

старі зношені дерев'яні вікна на енергозберігаючі. 

У 2012 році робота проводилася у наступних напрямках: 

 Енергозбереження.  Продовжена робота по заміні вікон та дверей 

на сучасні енергоефективні, замінено 48 вікон на суму 115 тис. грн. У 

Міністерство поданий проект на заміну вікон в корпусі №1, який є пам’яткою 

архітектури. Продовжена робота по ремонту систем опалення корпусів та 

гуртожитків, переведення їх на нові пластикові труби. У звітному році 

проведені роботи в двох навчальних корпусах і одному гуртожитку. Загальна 

сума капіталовкладень – 407,5 тис. грн. З метою економії коштів на 

енергоносії в навчальному корпусі №5 здійснено монтаж системи 

автоматизованого опалення, яка орієнтовно дозволяє економити до 30% 

коштів на опалення приміщень (вартість робіт – 209 тис. грн).  Продовжено 

роботи по встановленню світильників із енергоекономними лампами та ін. 

 Ремонт й удосконалення приміщень, аудиторного фонду. Для 

створення відповідних умов для роботи, навчання і відпочинку в університеті 
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цього року були, наприклад, відремонтовані: приміщення їдальні №2, 

загальноуніверситетська спортивна зала, уведено в експлуатацію нову 

тренажерну залу, здійснено поточний ремонт трьох лекційних аудиторій та 

15 аудиторій для семінарських та лабораторних занять; новий вигляд 

отримали два поверхи в навчальному корпусі №4; здійснено ремонт мереж 

водопроводу та каналізаційних мереж трьох блоків в гуртожитках №3, №4;  

проведено поточний ремонт частини приміщеннь усіх трьох гуртожитків 

тощо.  

 Благоустрій території, підтримка баз практик. 

Продовжувалися роботи по благоустрою університетської території, зокрема 

було висаджено чотири  десятки нових дерев біля центральних корпусів 

університету; побудовані клумби та басейн для водяних рослин біля 

природничо-географічного факультету; встановлено парковки  для 

велосипедів; продовжено роботи по удосконаленню та збереженню 

університетської бази «Буревісник» тощо. 

Необхідно зазначити, що всі роботи, які проводилися в університеті, 

здійснювалися як із залученням сторонніх організацій (на 1310346 грн), за 

трудовими угодами (на 361713 грн.), так і власними силами (на 470660 грн.). 

Уже декілька років в університеті практикується залучення студентських 

будівельних загонів до проведення поточних ремонтів. Така форма роботи 

має і економічний, і виховний ефекти. 

У звітному році для робіт по вдосконаленню і ремонту матеріальної 

бази університету залучалися як кошти загального й спеціального фондів, так 

і спонсорські кошти. Зокрема, в реконструкцію й ремонт приміщення 

факультету фізичного виховання було вкладено майже 2,8 млн. грн. 

спонсорських коштів. В ремонти, заміну вікон в аудиторіях і приміщеннях 

університету вкладено майже 90 тис. грн. коштів спонсорів.  

2013 рік був досить складним для матеріально-технічного розвитку, 

зокрема в аспекті оплати послуг та товарів через рахунки державного 

казначейства. Незважаючи на це, в університеті вдалося, окрім дрібних 
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косметичних ремонтів, провести і деякі важливі заходи із покращення умов 

навчання і побуту. Були проведені ремонти двох поверхів начального 

корпусу №4 (на факультеті іноземних мов та фізико-математичному), 

замінено більше двох десятків вікон (на енергоефективні), якісно 

відремонтовані три лекційні аудиторії в корпусі №1 (головному), одна з них 

обладнана мультимедійним обладнанням. Продовжені роботи із поточного 

ремонту житлових блоків гуртожитків №3 і №4, проведено роботи на 

університетській базі «Буревісник», на факультеті фізичного виховання 

облаштовано майданчики з пляжного футболу і стритболу. До виконання 

означених завдань залучалися, зокрема, й кошти спонсорів, працювали 

університетські будівельні загони. 

Перше півріччя 2014 року проводилися, переважно, дії з підтримання 

інфраструктури в працездатному стані, але, незважаючи на певні обмеження 

у використанні коштів, було здійснено низку важливих для розбудови 

навчального закладу заходів. Силами орендаторів було відремонтовано і 

обладнано під кафе приміщення на факультеті фізичного виховання, який 

більше 10 років не мав своєї їдальні (загальна вартість робіт майже 100 

тис.грн.). Власними силами облаштований і відкритий природничий відділ 

навчального музею університету. Ректоратом проводяться перемовини щодо 

залучення коштів спонсорів і грантових програм у деякі проекти із розвитку 

матеріальної бази КДПУ. 
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VIII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО 
СТАНОВИЩА ВНЗ, ЗМІЦНЕННЯ ШТАТНО-ФІНАНСОВОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ, СВОЄЧАСНІСТЬ РОЗРАХУНКІВ 
 
Зважаючи на те, що в останні роки спостерігається тенденція 

забезпечення коштами загального фонду державного бюджету через 

Міністерство освіти і науки України тільки на оплату соціальних статей 

видатків: заробітної плати з нарахуванням, продуктів харчування для 

сиріт, стипендії, то університету доводиться самостійно знаходити 

кошти, необхідні для ефективного забезпечення навчально-виховного 

процесу, стабільного функціонування структурних підрозділів. Все 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 2011-2014 роки надійшло – 

54613,5 тис. грн.; 

• надходження від господарської та виробничої 

діяльності. В університеті функціонують три гуртожитки, дві 

їдальні, які перебувають на балансі університету та 

використовуються для забезпечення якісним і недорогим 

харчуванням студентів та співробітників університету, а також 
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редакційно-видавничий центр, який забезпечує друкованою 

продукцією структурні підрозділи університету, що допомагає 

економити бюджетні кошти та інше. За 2011-2014 роки 

надійшло – 8844,2 тис. грн.; 

• 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 2011-2014 роки надійшло – 203,4 тис. грн.; 

• надходження від реалізації в установленому порядку 

майна (крім нерухомого майна) – реалізовано металобрухт, дрова 

та інші матеріали, що оприбуткувані після списання основних 

засобів та необоротних активів, але є такими, що не будуть 

використовуватися в господарській діяльності установи. За 2011-

2014 роки надійшло – 48,4 тис. грн. 

 

Матеріально-технічну базу університету вдалося покращити 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, довідки надавалися до Головного управління 

державної казначейської служби України у Кіровоградській області з 

метою своєчасного внесення змін до кошторису університету. У 2011-

2014 роках надійшло – 4418,1 тис. грн. 
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Надходження коштів на виконання окремих доручень – кошти на 

виплату стипендії Кабінету Міністрів у 2011-2014 роках становить 40,3 

тис. грн. 

Надходження коштів на виконання окремих доручень – на 

створення науково-дослідної роботи від Кіровоградської ОДА – у 2011-

2014 роках становить 35,0 тис. грн. 

У 2011-2014 роках надійшло коштів із загального фонду державного 

бюджету на суму 127129,5 тис. грн., в тому числі стажування науково-

педагогічних працівників за кордоном – 160,3 тис. грн., кредитування для 

здобуття вищої освіти – 328,1 тис. грн. 

Університет здійснює витрати 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 вкладання 

коштів в розвиток установи. 

Загальна сума видатків на підготовку кадрів у 2011-2014 роках 

склала 241819,0 тис. грн., у тому числі витрати на заробітну плату з 

нарахуваннями становили 145070,5 тис. грн. 
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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, а це дозволяє 

більш ефективно проводити навчально-виховний процес, впроваджувати 

передові технології в навчанні студентів. 
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Період Необоротні активи 
тис. грн. 

Станом на 
01.07.2011 року 

59548,0 

Станом на 
01.06.2014 року 

63081,0 

Результат +3533,0 
 
За 2011-2014 роки витрачено установою коштів на: 

� придбання бібліотечних фондів – 366,0 тис. грн.; 

� комп’ютерної та оргтехніки – 502,0 тис. грн.; 

� виготовлення меблів у столярній майстерні 

університету для власних потреб – 143,0 тис. грн.;  

� придбання медикаментів для забезпечення надання 

першої невідкладної медичної допомоги – 12,0 тис. грн.; 

� виплату відрядження – 151,0 тис. грн.; 

� виплату стипендії – 54236,8 тис. грн., у тому числі 

на надання матеріальної допомоги та преміювання студентів – 

2543,0 тис. грн., матеріальну допомогу сиротам-випускникам – 

219,0 тис. грн.; 

� виплату одноразової адресної грошової допомоги 

випускникам при працевлаштуванні – 2184,2 тис. грн. 

Господарські та інші угоди укладалися 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 не було 

простроченої дебіторської заборгованості, а прострочена кредиторська 

заборгованість за видатками утворилася через несвоєчасну оплату 

органами Державної казначейської служби України платіжних доручень. 

Університет своєчасно реєстрував фінансові зобов’язання  

розрахунки з установами, організаціями, банками, постачальниками та 

підрядниками. Своєчасно та в повному обсязі здійснювалось внесення 
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платежів до бюджету, в тому числі з Єдиного соціального внеску. 

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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IX. ДОТРИМАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА   
СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Ректорат дотримувався умов колективного договору. 

Порушення індивідуальних трудових прав працівників, якщо такі 

мають місце, розглядаються комісією з трудових спорів університету в межах 

її компетенції. 

Кошторис та штатний розпис університету, графіки відпусток, 

навчальне навантаження погоджувалось із профкомом 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. 

Виплата заробітної плати здійснювалась у терміни, визначені 

Колективним договором. 

Виплачено премій згідно Положення про преміювання працівників 

університету на загальну суму 1751,6 тис. грн. (в т. ч. до ювілейних дат 

працівників (55 років – для жінок, 60 років – для чоловіків). 

Виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення за рахунок коштів 

спеціального фонду на суму 2902,5 (в т. ч. обслуговуючий персонал – 1056,7) 

тис. грн. 

Виплачено матеріальної допомоги на поховання  на суму 24,5 тис. грн. 

Відраховано профспілковому комітету працівників університету на 

культурно-масову, оздоровчу, фізкультурну роботу 74,2 тис. грн. 

Надбавки та доплати до посадового окладу працівникам 

встановлювались тільки узгоджувальною комісією, виплачено надбавок та 

доплат на загальну суму 4380,7 тис. грн. 

Забезпечено спецодягом та спецвзуттям працівників, які займають 

посади, що дають на це право. 
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Працівникам, професії і посади яких дають право на додаткову 

відпустку за особливий характер праці та ненормований робочий день, 

додаткова відпустка надавалась в повному обсязі на 4 та 7 календарних дні 

відповідно. 

Ректор постійно звітував перед конференцією трудового колективу про 

результати своєї роботи та виконання умов контракту. За результатами 

таємного голосування колектив підтримував діяльність ректора абсолютною 

більшістю голосів: 2011 р. – 96%,  2012 – 90%, 2013 – 86%. 
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Х. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКТОРА ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

СЕМЕНЮКА ОЛЕГА АНАТОЛІЙОВИЧА 

 

Семенюк Олег Анатолійович народився 27 лютого 1964 року в місті 

Кіровограді (Україна).  

У 1985 році закінчив філологічний факультет Кіровоградського 

педагогічного інституту імені О.С.Пушкіна за спеціальністю „викладач 

російської мови та літератури”. 

Із 1985 по 1987 рік проходив службу в повітряно-десантних військах. 

Після армії два роки працював викладачем у середній школі №11 міста 

Кіровограда.  

У 1989 році був запрошений на роботу в педагогічний інститут, який 

закінчував, на посаду асистента кафедри практичного курсу української та 

російської мов. 

Кандидатську дисертацію на тему: „Особливості синонімії в 

художньому мовленні (на прикладі творів М.Булгакова, М.Зощенка, І.Ільфа 

та Є.Петрова)” захистив у 1993 році в Одеському державному університеті 

імені І.І.Мечникова. Наукове звання „доцент” отримав у 1994 році. Після 

захисту кандидатської дисертації працював на кафедрі загального та 

російського мовознавства. 

Докторську дисертацію на тему: „Мова доби та мовна особистість у 

сатирико-гумористичному тексті” (спеціальність: українська мова, російська 

мова) після закінчення докторантури захистив у 2002 році в Інституті 

мовознавства імені О.О.Потебні Академії наук України. Професор кафедри 

перекладу та загального мовознавства з 2004 року.  

Працював на посадах начальника науково-дослідної частини, 

директора ліцею університету, декана факультету довузівської та 

післядипломної освіти, завідувача кафедри зарубіжної літератури та 

компаративістики, завідувача кафедри перекладу та загального мовознавства. 
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Із 2005 року – проректор з наукової роботи. У 2011 році обраний на посаду 

ректора КДПУ імені Володимира Винниченка. 

Бере активну участь у підготовці та атестації наукових кадрів. Із 2004 

року входить до складу  спеціалізованих рад із захисту кандидатських 

дисертацій із філологічних дисциплін в Кіровоградському державному 

педагогічному університеті, Дніпропетровському національному 

університеті, Міжнародному гуманітарному університеті (м.Одеса). Постійно 

виступає опонентом дисертаційних досліджень, рецензує наукові видання, є 

головою редколегії «Наукових записок» КДПУ імені В.Винниченка. 

Підготував одинадцять кандидатів наук (спеціальності: «українська 

мова», «російська мова», «типологічне та порівняльно-історичне 

мовознавство», «загальне мовознавство»), ще 5 аспірантів готують свої 

дослідження до захисту. 

Автор двох монографій, двох посібників із грифом МОНУ та більш ніж 

100 наукових статей. 

Неодноразово брав участь у розробці науково-дослідних тем на 

замовлення Міністерства науки і освіти України. Двічі, з 1994 до 1996 та з 

1998 до 2000 ріку, був стипендіатом Кабінету міністрів України (наукова 

стипендія для молодих учених).  

Є науковим керівником проекту «Школа майбутнього», головою 

регіонального осередку громадської організації «Європейські студії», 

обирався депутатом Ленінської районної ради міста Кіровограда. Член спілки 

ректорів педагогічних університетів Європи. 

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки 

України (1996 р.), знаком «Відмінник освіти України» (2006 р.), знаком 

«Петро Могила» (2009 р.).   

За період роботи на посаді ректора був нагороджений: Дипломом 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки молоді 

та спорту України за якісну організацію і проведення змагань ХІ Універсіади 

України; Почесною грамотою Міністра оборони за особистий внесок у 
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розбудову Збройних сил України та патріотичне виховання молоді; 

Почесною грамотою Кіровоградської обласної ради,  Почесною грамотою 

Кіровоградської міської ради за якісну підготовку фахівців для освітньої 

сфери і розбудову системи освіти. Отримав низку подяк від державних та 

громадських організацій. 

 

Список наукових та навчально-методичних праць за останні 5 років 

(2010-2014) 

 

1.  Семенюк О.А. Основи теорії мовної комунікації. / Семенюк О.А., 

Паращук В.Ю. // Навчальний посібник. – Київ: ВЦ «Академія», 2010. – 240 с. 

2. Семенюк О.А. Проблемы интерпретации социокультурных реалий 

при переводе (на примере англоязычного текста рассказа Ю.Семенова 

«Летом 37-го»). / Семенюк О.А., Билоус В.Б. // Наукові записки.  – Випуск 89 

(1). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ 

ім. В.Винниченка, 2010. – С.31-35. 

3. Семенюк О.А. Апологія зради, або реалізація концептів 

«особистість» та «батьківщина» в романі Т.Кленсі «Полювання за «Червоним 

жовтнем». Література. Фольклор. Проблеми поетики. / Семенюк О.А., Білоус 

В.Б.  // Зб.наук.праць. – Вип. 29 / редкол.: Г.Ф.Семенюк (гол. ред.), 

А.В.Козлов (відпов. ред.) та ін. – Ч.2. – К.: Твім інтер, 2010. – С.69-80. 

4. Семенюк О.А. Технологія виховання сміхом від Андрія 

Крижанівського (або про роль гумористичного твору в навчанні і вихованні 

учнів). / Семенюк О.А.  //  Вивчаємо українську мову та літературу, 2010. – № 

2 (222). – С.5-9. 

5. Семенюк О.А. Символика воды и огня в Романе Т.Клэнси «THE 

HUNT FOR RED OCTOBER». / Семенюк О.А., Билоус В.Б. //  

"Компетентностный подход в лингвистическом образовании: методология, 

теория, методика: материалы 55-й региональной научно-методической 
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конференции преподавателей и студентов "Университетская наука-региону" 

(21-22 апреля 2010 г.). – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2010. – С. 225-231. 

6. Семенюк О.А. Відображення комунікативних стратегій та мовно-

риторичних прийомів політичного дискурсу в художніх творах Володимира 

Винниченка. / Семенюк О.А.  // Наукові записки. – Вип. 92.  – Серія: 

Філологічні науки (літературознавство, мовознавство). – Кіровоград: РВВ 

КДПУ ім.В.Винниченка, 2010. – С.367-374. 

7. Семянюк А.  Фактар культурнай мяжы і камунікатыўныя паводзіны: 

на матэрыяле ўсходнеславянскіх моў. Роднае слова. – 2011. – № 2. – С. 54–56. 

8. Семенюк О.А. Процес метафоризації значення слова в сучасних 

східнослов’янських мовах: перезавантаження. / Семенюк О.А.  // Наукові 

записки. – Випуск 95 (2). – Серія: філологічні науки (мовознавство): у 2 ч. – 

Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2011.  – С.29-33. 

9. Семенюк О.А. Рецензия на монографию Е.Л.Ляпичевой 

«Лексическое наполнение и структура семантического поля «фауна» в 

современном русском языке: системно-структурний, когнитивный и 

образный аспекты. / Семенюк О.А. // Наукові записки. – Випуск 95 (2). – 

Серія: філологічні науки (мовознавство):  у 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ 

ім.В.Винниченка, 2011. – С.573-574. 

10. Семенюк О.А. Новые метафоризированные значения в современном 

русском языке как отражение изменившихся социальных приоритетов. / 

Семенюк О.А.  //  Русский язык и литература в школах Украины. – 2011. – № 

3 (159). – С.2-4.   

11. Семенюк О.А. Культурно-географические аспекты 

функционирования русского языка в Центральной Украине. / Семенюк О.А., 

Семенюк Л.Л. // Русистика и современность. 13-я Международная научная 

конференция. Сборник научных работ. - Рига: Балтийская международная 

академия, 2011. – С.422-426. 

12. Семенюк О.А. Детерминологизация слова перезагрузка в 

современной речи как маркер социокультурных изменений. / Семенюк О.А. // 
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Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: V 

Международная научная конференция (Днепропетровск 7-8 апреля 2011 г.): 

материалы / составитель Т.С.Пристайко. – Д.: Нова ідеологія, 2011,  – С. 359-

360. 

 13. Семенюк О.А. Оценка языкового поведения в русской 

лингвокультуре на фоне восточнославянских языков. / Семенюк О.А. // 

МАПРЯЛ 2010: десятый международный симпозиум, Болгария, Велико-

Тырново, 8-11 апреля 2010 г.: доклады и сообщения. - Велико-Тырново: Изд-

во "ИВИС", 2011. – С. 511-514. 

14. Семенюк О.А. Педагогічний дискурс: культурна і комунікативна 

специфіка / Семенюк О.А. // Aktuаlni otazky soucasne hudebne vychovne teorie 

a praxe VI. Sbornik prispevku z mezinarodni konference (10.11.2010)  v Usti nad 

Labem. – С.259-265 

15. Семенюк О.А. Совершенствование практических умений студентов 

в процессе преподавания русского языка в Украине: перевод и интерпретация 

Русский язык в коммуникативном пространстве современного мира. / 

Семенюк О.А. // Сборник материалов Международной конференции 24-26 

ноября 2010 года. – М.: Экон-информ, 2011. – С.487-491. 

16. Семенюк О.А. Мовні засоби створення образу ворога  в романі 

Т.Кленсі «DEBT OF HONOR» Сучасні дослідження з іноземної філології.  / 

Семенюк О.А., Білоус В.Б. // Збірник наукових праць. Випуск 9. Відп. ред. 

Фабіан М.П. – Ужгород: ПП «Графіка», 2011. – С.419-425. 

17. Мова міста: проблеми вивчення та лінгвістичної ілюстрації. / 

Семенюк О.А. //  Наукові записки. Випуск 104 (2). – Серія: філологічні науки 

(мовознавство): у 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2012. – 

С.3-5. 

18. Семенюк О.А. Употребление устойчивых сочетаний с компонентом 

человек в русском, украинском и сербском язиках. / Семенюк О.А. // VIII 

Международный симпозиум «Достижения и перспективы сопоставительного 



 100

изучения русского и других языков»: Тезисы докладов. – Белград, 1-2 июня 

2012 г. – С. 20. 

19. Семенюк О.А. Употребление устойчивых сочетаний с компонентом 

человек в русском, украинском и сербском язиках / Семенюк О.А. // VIII 

Международный симпозиум «Достижения и перспективы сопоставительного 

изучения русского и других языков»: Доклады. – Белград, 1-2 июня 2012 г. – 

С.101-106. 

20. Семенюк О.А. Синонимия в произведениях М.Булгакова: 

социокультурный аспект // Михаил Булгаков, его время и мы: Коллективная 

монография. Ред. Г. Пшебинда, Я. Свежий. Краков: Изд. Scriptum, 2012. – 

S.887-892. 

21. Семенюк О.А. Изучение языка города в процессе подготовки 

филологов: советы колегам. / Семенюк О.А. // Русский язык, литература, 

культура в школе и вузе. – 2012. – №5. – С.45-47. 

22. Семенюк О.А. Комунікативний імідж українського президента 

(порівняльний і діахронічний аспекти)  / Семенюк О.А., Чорна О.В. // Вісник 

Одеського національного університету. – Серія: філологія. – Т.17. -  Вип. 4. – 

Одеса, 2012. – С.107-114. 

23. Семенюк О.А. Политический детектив периода «холодной войны»: 

особенности интерпретации. / Семенюк О.А. // Текст, культура, перевод. 

Сборник статей по материалам международной конференции. - Рига, 2012. – 

С.235-246. 

24. Семенюк О.А. Point form как авторский прием (на примере 

произведений Ю.Семенова). / Семенюк О.А., Билоус В.Б. // Наукові записки. 

Випуск 117. – Серія: філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ 

КДПУ ім.В.Винниченка, 2013. – С.119-122. 

25. Семенюк О.А. Кіровоградський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка: історія і сучасність. / Семенюк 

О.А. // Наукові записки. Серія: педагогічні науки. – Випуск 123. – Том.1. – 

Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2013. – С.3-5. 



 101

26. Семенюк О.А. Отражение особенностей русского языка конца ХХ 

века в сатирико-юмористических текстах. / Семенюк О.А. // Балтийский 

гуманитарный журнал, 2013.- № 3.- С.25-28. 

 

 



 102

ХІ.  ДОДАТКИ 


