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Рейтинг 
Центральноукраїнського державного університету 

імені Володимира Винниченка 
за результатами 2022 року

ЦДУ ім. В. Винниченка за результатами 2022 року увійшов до рейтингу 
100 найкращих університетів України, що користуються найбільшою 
популярністю серед вступників.

1 місце у рейтингу університетів серед 11 ЗВО Кіровоградської області.

10 місце у консолідованому рейтингу найкращих педагогічних 
університетів України.

138 місце у щорічному рейтингу українських закладів вищої освіти за 
показниками наукометричної бази Scopus.

124 місце у Webometrics Ranking January.



Ліцензований обсяг
Центральноукраїнського державного університету 

імені Володимира Винниченка 

ЦДУ імені В. Винниченка має право на підготовку здобувачів вищої освіти за ступенями 
молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії:

– ступінь молодшого бакалавра – ліцензований обсяг – 23 особи (на рік);

– ступінь бакалавра – ліцензований обсяг 1255 осіб (на рік);

– ступінь магістра – ліцензований обсяг 874 особи (на рік);

– ступінь доктора філософії – ліцензований обсяг 45 осіб (на рік).

Загальний ліцензований обсяг закладу вищої освіти за всіма рівнями вищої освіти складає 
2197 осіб (на рік).

ЦДУ ім. В. Винниченка має право на освітню діяльність з підвищення кваліфікації за 
програмами вдосконалення володіння англійською (ліцензований обсяг – 100 осіб) та 
німецькою (ліцензований обсяг – 50 осіб) мовами. 

ЗВО має право здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти за
19 спеціальностями із загальним ліцензованим обсягом 490 осіб.



Контингент студентів університету за всіма формами 
навчання та джерелами фінансування

Станом на 01.10.2022 Станом на 01.12.2022

держ. ком. держ. ком.

Денна 1550 1137 1572 1112

Заочна 205 768 219 780

Усього 1755 1905 1791 1892

УСЬОГО
ПО ЦДУ:

3660 3683

держ. ком. РАЗОМ

Денна 37 28 65

Заочна 17 17
Усього 37 45 82

Контингент аспірантів ЦДУ імені В. Винниченка на 01.12.2022

Контингент докторантів ЦДУ імені В. Винниченка на 01.12.2022: 8 осіб (з них – 5 – державна 
основа)



Оптимізація структури університету 
відповідно до вимог чинного законодавства

В університеті функціонує 5 факультетів:

– математики, природничих наук та технологій;

– педагогіки, психології та мистецтв;

– української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій;

– історії, бізнес-освіти та права;

– фізичного виховання.

Освітній процес забезпечують 17 випускових кафедр.



Оптимізація структури університету 
відповідно до вимог чинного законодавства

Утворено відділи, відповідальні за вдосконалення освітнього процесу в 
університеті на всіх рівнях вищої освіти: 

1) відділ забезпечення якості та цифрового супроводу освіти; 

2) навчально-науковий відділ. 

Удосконалено структуру навчально-методичного відділу. 

Розширено зміст діяльності підрозділу освітніх послуг, який 
реорганізовано у відділ профорієнтації та доуніверситетської
підготовки. 

Реорганізація підрозділів відбулася без збільшення чисельності 
штатних посад.



Організаційна структура ЦДУ імені В. Винниченка



Акредитація освітніх програм

Університет у 2022 році отримав умовну (відкладену) акредитацію 

5 освітніх програм – 4 освітньо-професійних та 1 освітньо-наукової:

За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – 4 освітніх програми:

- Професійна освіта (Комп’ютерні технології) зі спеціальності 015 Професійна 
освіта (Комп’ютерні технології);

- Середня освіта (Географія та Історія) зі спеціальності 014.07 Середня освіта 
(Географія);

- Середня освіта (Інформатика та Математика) зі спеціальності 014.09 Середня 
освіта (Інформатика); 

- Середня освіта (Природничі науки) зі спеціальності 014.15 Середня освіта 
(Природничі науки).

За третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти – 1 освітньо-наукова 
програма: 

- Прикладна математика зі спеціальності 113 Прикладна математика.



Підготовка до акредитації

В університеті готуються до акредитації 8 освітніх програм: 

5 – за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: 
• Середня освіта (Географія та Мова і література (англійська)) зі спеціальності 
014.07 Середня освіта (Географія); 
• Середня освіта (Інформатика та Математика) зі спеціальності 014.09 Середня освіта 
(Інформатика);
• Середня освіта (Природничі науки) зі спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі 
науки); 
• Професійна освіта (Комп’ютерні технології) зі спеціальності 015 Професійна освіта 
(Комп’ютерні технології); 
• Право зі спеціальності 081 Право. 

3 – за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти:
• Середня освіта (Фізика) зі спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика); 
• Історія та археологія зі спеціальності 032 Історія та археологія; 
• Прикладна математика зі спеціальності 113 Прикладна математика. 



Ліцензування

У 2022 році ЦДУ ім. В. Винниченка пройшов ліцензування освітньої діяльності 
у сфері післядипломної освіти й отримав право здійснення освітньої 
діяльності з підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 
працівників за 19 спеціальностями.

Відкриття нових освітніх програм

Відкрито ряд нових спеціальностей, здійснено набір студентів: 

Бакалаврат – Менеджмент (22 особи); Економіка (13 осіб); Туризм (4 особи);

Магістратура – Менеджмент (37 осіб); Освітні, педагогічні науки 
(Позашкільна освіта) (10 осіб), Організація освітнього процесу: управління та 
експертиза (9 осіб), Професійна освіта (Цифрові технології) (15 осіб).



Розробка інформаційної системи 
електронного документообігу

У 2022 році в ЦДУ ім. В. Винниченка стартував проєкт з розроблення інформаційної системи електронного 
документообігу у взаємодії відділу забезпечення якості та цифрового супроводу освіти, інформаційного 
відділу, факультету математики, природничих наук та технологій та кафедри інформатики та інформаційних 
технологій за підтримки ІТ-компанії ТОВ «Онікс-системз».

Мета – провадження інформаційних технологій у повсякденну діяльність університету, перехід від 
паперової документації до електронного документообігу.

І етап – працівниками відділу забезпечення якості та цифрового супроводу освіти було розроблено технічну 
документацію, в якій визначено структуру Університету, користувачі, нормативна та організаційна 
документація з організації освітнього процесу, а також описані основні вимоги до функціонування 
інформаційної системи електронного документообігу в ЗВО.

ІІ етап (з червня 2022) – програмна реалізація інформаційної системи електронного документообігу в
ЦДУ ім. В. Винниченка. Цей етап було розділено на декілька підетапів, а саме: 

1) реалізація структури Університету, створення користувачів та реалізація основних запитів по роботі з базою даних 
студентів і працівників; 
2) програмна реалізація впровадження в систему електронного документообігу нормативних та організаційних 
документів (Освітня програма, Навчальний план, Робочий навчальний план, Навчальне навантаження кафедр); 
3) програмна реалізація впровадження в систему електронного документообігу таких нормативних та організаційних 
документів: Залікова книжка, Індивідуальний навчальний план студента, Додаток до диплому тощо.

На початок січня 2023 року проєкт перебуває на стадії впровадження та тестування інформаційної системи.



Вступна кампанія 2022 року

За результатами вступної кампанії 2022 року на навчання до університету зараховано 
1511 студентів (кампанія 2021 року – зараховано 858 осіб).

Ректоратом було розроблено заходи, спрямовані на збереження контингенту 
студентів:

1) Проведено роботу щодо покращення кадрового складу науково-педагогічних працівників та 
якості освітнього процесу;

2) створено відділ профорієнтації та доуніверситетської підготовки; активізовано роботу з 
учнівською молоддю;

3) оновлено стратегію проведення вступної кампанії, що було результатом здійснення глибокого 
аналізу стану справ щодо набору студентів;

4) укладено довгострокові договори про співпрацю із закладами фахової передвищої освіти, що 
дозволить збільшити контингент вступників;

5) активізовано роботу з популяризації університету в регіоні, зміцнення іміджу освітнього 
закладу;

6) посилено роботу із органами місцевого самоврядування; укладені договори про співпрацю з 
ОТГ.



Науково-педагогічні працівники університету

Станом на 31.12.2022 освітній процес у ЦДУ ім. В. Винниченка забезпечують 284 викладачі:

– 249 є штатними працівниками кафедр університету;

– 35 працюють за сумісництвом. 

Із них: 

– 57 докторів наук та професорів (20,07%);

– 201 кандидат наук і доцент (70,77%). 

Загалом кількість викладачів із науковими ступенями та вченими званнями становить
239 осіб (90,53%). 

У складі науково-педагогічних працівників університету є: 1 Народний артист України,
2 Заслужених тренерів України, 8 Заслужених працівників освіти України, 3 Заслужених 
працівників культури України, 2 Заслужених діячів науки і техніки України, 1 Заслужений 
юрист України, 2 Заслужені працівники фізичної культури і спорту України, 1 Заслужений 
учитель України.

У 2022 році 13 науково-педагогічних працівників університету отримали вчені звання: 
4 – вчене звання професора; 9 – вчене звання доцента.



Підготовка докторів наук

У докторантурі університету навчаються 8 осіб, із них:

5 – зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки; 

2 – зі спеціальності 081 Право;

1 – зі спеціальності 035 Філологія. 

2 особи навчаються у докторантурі в інших ЗВО України: 

Українському державному хіміко-технологічному університеті (галузь знань 
10 Природничі науки, спеціальність 102 Хімія – 1 особа); 

Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (галузь 
знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія – 1 особа).  

Відкрито докторантуру за спеціальностями: 081 Право та 035 Філологія і 
здійснено набір на перший рік навчання на денну та заочну форму.



Підготовка науково-педагогічних кадрів. 
Спеціалізовані вчені ради

Протягом 2022 року аспірантами ЦДУ ім. В. Винниченка підготовлено та захищено 3 дисертації на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Розпочата підготовка до акредитації освітньо-наукових програм за спеціальностями 014 Середня 
освіта (Фізика), 032 Історія та археологія.

В університеті діяли разові спеціалізовані вчені ради – з присудження наукового ступеня доктора 
філософії, а також спеціалізовані вчені ради: Д 23.053.02 (для захисту кандидатських і 
докторських дисертацій на здобуття наукового ступеня зі спеціальностей 13.00.01 Загальна 
педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти); Д 23.053.05 (для 
захисту кандидатських і докторських дисертацій на здобуття наукового ступеня зі спеціальності 
12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»). 

Всього у 2022 році у разових спеціалізованих радах захищено 3 дисертації: 

1 – на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право, 

2 – на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні 
науки. 

У спеціалізованій вченій раді Д 23.053.05 було захищено 2 дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук.



Наукова діяльність

У 2022 році в ЦДУ імені В. Винниченка було проведено 40 наукових заходів, у 
тому числі:

7 – міжнародного рівня, 

23 – всеукраїнського, 

5 – регіонального, 

5 – загальноуніверситетські.



Грантова діяльність

Проведена значна робота в частині активізації викладачів щодо участі 
у грантовій діяльності:

– розроблене Положення про проєктну діяльність ЦДУ ім. В. Винниченка;

– призначено уповноважену особу в університеті за цим напрямом –
помічник ректора з національної та міжнародної проєктної діяльності 
професор Ріжняк Р.Я.;

– призначені відповідальні на кафедрах за реалізацію проєктної
діяльності;

– створені онлайн-майданчики для зустрічей з питань долучення 
викладачів університету до проєктної діяльності; систематично (двічі на 
місяць) проводилися тематичні семінари та вебінари з питань участі в 
проєктній діяльності.



Міжнародні проєкти та гранти

Впродовж звітного періоду кафедра перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 
брала участь у проєкті Association 4U, який фінансується ЄС, спрямований на 
підтримку впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. (Розробка та 
впровадження навчальних курсів з перекладу нормативно-правових актів ЄС 
(Introducing/improve in teaching of EU acquis translation)). 

Була продовжена робота в проєкті ERASMUS+ «Центри сертифікації викладачів: 
інноваційні підходи до досконалості викладання (UTTERLY)». 

У 2022 році розпочата робота в проєкті «Субнаціональна гендерна рівність: баланс 
цінностей ЄС та українських реалій» («SubGend») за програмою ЄС Еразмус+ з 
напрямку Жан Моне (номер проєкту європейських досліджень 101047451; тривалість 
проєкту з 1 червня 2022 по 31 травня 2025).

Продовжувалася співпраця з установами, що були задіяні в проєкті «Вивчай та 
розрізняй» (Learn to Discern) з медіаграмотності та критичного мислення, яку 
реалізувала Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у партнерстві з 
Академією української преси та Stop Fake, МОН України.



Наукова діяльність 
студентів ЦДУ імені В. Винниченка

В університеті успішно функціонують 131 науковий гурток і проблемна група.

До наукової діяльності в них залучено 1007 студентів. 

Протягом 2022 року в університеті було проведено 12 студентських наукових 
конференцій: 

1 – міжнародна; 

4 – всеукраїнських; 

7 – загальноуніверситетських.

Більше 330 студентів університету взяли участь у наукових всеукраїнських 
конференціях, 120 студентів – у міжнародних наукових конференціях, які 
відбулися в Україні та за її межами. 

Всього за 2022 рік студенти під керівництвом науково-педагогічних 
працівників університету опублікували 533 наукові праці.



Перемоги студентів 
ЦДУ ім. В. Винниченка у 2022 році

ХІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка:

1 студент – Диплом ІІ ступеня

1 студент – Диплом ІІІ ступеня

Міжнародний  конкурс  студентських творів «Жива троянда» (травень 2022)

1 студент – 1 і 2 місце в двох номінаціях

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань та 
спеціальностей надіслано 48 робіт (Другий тур конкурсу відмінений згідно з 
наказом МОН України №508 від 31.05.2022)

Стипендіальна програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука: переможці –
студенти факультету історії, бізнес-освіти та права Жабко Владислав, 
Пахолівецький Віталій

І Всеукраїнський конкурс «Мальовнича Україна» майстрів та художників 
(м. Київ 1-3.10.2022):  І місце



Нагороди студентів 
ЦДУ ім. В. Винниченка у 2022 році
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Академічна мобільність студентів

Для реалізації практичної підготовки студентів зі спеціальностей
012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта було 
укладено угоду з Фундацією РОRTAVITAE (Пйотрикув Трибунальський 
Польща). 

Продовжено співпрацю з Поморською Академією (м. Слупськ, Польща) 
щодо семестрового обміну студентів. Двоє студентів факультету 
української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій успішно 
завершили навчання за весняним семестровим обміном у 2021/2022 н.р. 
2 студенти беруть участь у зимовому семестровому обміні 2022/2023 н.р. 
Вивчається питання про можливість розвитку програми «Подвійний 
диплом» у межах укладеної угоди.

Влітку 2022 року четверо студентів ЦДУ взяли участь у програмі «Літні 
канікули у Німеччині» (на основі угоди з компанією ProfiTeam).



Академічна мобільність



Співробітництво із зарубіжними ЗВО

Діє 31 угода про співробітництво університету із закордонними закладами вищої освіти, у тому
числі – Європейського Союзу: з Університетом комп’ютерних наук і технологій (Університет STEKOM, 
Індонезія), Фундацією РОRTAVITAE (Пйотрикув Трибунальський, Польща), Університетом Байройта
(УБТ, Німеччина), Вищою школою управління та адміністрації (Ополе, Польща). Співпраця реалізується 
на рівні проведення спільних наукових заходів, закордонного науково-педагогічного стажування 
викладачів, академічної мобільності.

У травні 2022 Інститутом безпеки та управління Поморської академії в Слупську було проведено 
першу лекцію 3-го випуску програми «Лекція на 5+» на тему «Міжнародне антикризове управління», до 
якої долучилися викладачі ЦДУ.

5 січня 2022 року у гібридному форматі відбувся методичний семінар в рамках проєкту ERASMUS+ 
«Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання (UTTERLY)» на тему 
«Вдосконалення викладання: стратегія та модель».

Протягом листопада-грудня 2022 р. у межах проєкту UTTERLY Erasmus+ викладачі ЦДУ мали змогу 
долучитися до курсу лекцій професора Яна Борма, віце-президента з міжнародних відносин 
Версальського університету Сен-Кантен-ан-Івелін.

22.11.2022 в межах міжнародної угоди з Індонезійським університетом комп’ютерних наук і технологій 
STEKOM викладачі та студенти факультету математики, природничих наук та технологій долучилися до 
міжнародного вебінар на тему «Бізнес-стратегії, що не піддаються рецесії до 2023 року».
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Організація виховного процесу та дозвілля студентів

Ректорат координує заходи виховного характеру, активно співпрацює зі 
студентським самоврядуванням, громадськими організаціями, молодіжними 
угрупуваннями міського та обласного рівнів. 

В університеті активно працює молодіжний центр, у складі якого є народний 
ансамбль бального танцю «Конвалія», студентський театр «Резонанс». 
Студентський ректорат проводить щомісячні зустрічі студентського активу      
ЦДУ імені В. Винниченка з керівництвом закладу освіти. 

Від початку війни студенти поповнили лави ЗСУ, активно взялися за 
волонтерський фронт, дають відсіч на просторах Інтернету і стають до рядів 
кіберполіції. Також, проводяться ярмарки по збору коштів, необхідних речей, 
листівок для військових. Благодійні заходи, концерти, мюзикли і толоки на базі 
університету у тісній співпраці із найбільшим волонтерським центром області 
Krop:hub.

Підготовлена та розміщена на сайті ЦДУ імені В. Винниченка презентація по 
волонтерській діяльності університету.



Організація виховного процесу та дозвілля студентів

Популярним в Кіровоградській області у 2022 році став проект «Up-Shift» 
від всесвітнього фонду UNICEF, за результатами якого студенти мають 
фінансову підтримку 3 потужних проєктів – вільний коворкінг-простір, 
студентська психологічна служба та медіалабораторія.

«Кубок ректора з футболу 2022», Кубок ректора з танцювального спорту, 
«Вернісаж талантів» – щорічні заходи, в яких беруть участь сотні студентів. 
До них цьогоріч додалися благодійні дійства (мюзикл «Зачарована 
троянда») та медійні (медіалабораторія «ШЕПІТ»).



Для університету виховний процес та заходи
дозвілля студентiв є одним із елементів
загального процесу навчання. Саме тому
ректорат і студентська профспілка традиційно
приділяють увагу цьому аспекту діяльності.

В університеті активно працює молодіжний
центр, у складі якого діє народний ансамбль
бального танцю «Конвалія», студентський
театр «Резонанс», спортивний сектор та
багато гуртків.



КОНКУРСИ 
УСЮДИ!



СТУДМІСТО



СТУДЕНТСЬКИЙ РЕКТОРАТ

Зустрічі студентського самоврядування з 
ректором вже стали доброю традицією і 
важливим аспектом якісного функціонування 
університету. Адже ректор має знати, що 
турбує студентів, а студенти, у свою чергу, 
мають право знати, над чим працює 
університет. Тільки спільними зусиллями
студентів, співробітників та адміністрації
закладу ЦДУ зможе стати одним із кращих
університетів України.



Юридична клініка «Аrtium De Lex» є 

структурним підрозділом 

Центральноукраїнського державного 

університету імені Володимира 

Винниченка, який дає можливість 

студентам-правникам підвищувати

рівень практичних знань, умінь і навичок.

Саме так відбувається

впровадження в освітній

процес елементів практичної

підготовки студентів-правників

у сфері юридичних послуг.



АКЦІЇ
Університет з його колективом і багатьма студентами роблять усе можливе, щоб війна закінчилась швидше 
нашою перемогою.

Наші волонтери здають кров, щоб рятувати життя. 

Їдальні  при університеті постійно готують гарячу і смачну їжу для захисників, гуртожитки стали тимчасовою 
домівкою для біженців. Хтось лишається на ніч, перепочиває, їде далі. Хтось зупиняється на довше. 

Наші швейні майстерні зараз працюють активно! Виготовляють речі на потреби ЗСУ.

Хтось пішов до тероборони, хтось поповнив лави ЗСУ.

Наші кібер-воїни дають відсіч ворогові на просторах Інтернету і в соцмережах.
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Розвиток інформатизації та 
освітніх комунікаційних технологій

В університеті нині використовується більше 700 персональних комп’ютерів. 
Усі навчальні комп’ютерні лабораторії підключені до загальноуніверситетської 
мережі та мають доступ до Інтернету. 

У 2022 році придбано нового обладнання загальною вартістю 250 049,33 грн., 
зокрема:

- ноутбуки та комп’ютери – 4 шт. (66 758, 99 грн.);

- багатофункціональні пристрої – 8 шт. (65 420, 16 грн.);

- сканери штрих-коду – 4 шт. (5 460 грн.);

- мережеві комутатори та маршрутизатори – 13 шт. (13 390 грн.);

- монітори – 4 шт. (19 840, 08 грн.);

- точки доступу Wi-Fi – 8 шт. (47 660 грн.).
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Ефективне використання матеріальної бази

З метою створення безпечних умов перебування в університеті учасників 
освітнього процесу:

– створено та обладнано сховище та 7 укриттів, складено відповідні акти їх 
готовності. Укриття та сховище мають доступ до мережі Інтернет, 
укомплектовані згідно з нормами. Для цього проведені відповідні 
процедури закупівлі на загальну суму 137,7 тис. грн.;

– виготовлена проєктна документація на облаштування пандусів 
навчальних корпусів № 1, № 4 та гуртожитку № 4 на суму 18,1 тис. грн.;

– проводяться роботи по облаштуванню хімічної лабораторій корпусу №4 
згідно з виготовленою проєктною документацією;

– проведено ремонт приміщення молодіжного клубу, здійснюється його 
комплектація необхідним обладнанням; виконано ремонт актової зали;



Ефективне використання матеріальної бази

– введено в експлуатацію та отримано відповідний сертифікат про 
реконструкцію стадіону; вартість робіт 8,43 млн. грн.;

– проведено роботи по облаштуванню бібліотеки: проведено ремонти 
приміщень, а також закуплено 150 стелажів на суму 152,9 тис. грн.;

– виконано  ремонти  24  об’єктів  університету  на  загальну  суму         
686 289,00 грн. (актової зали, хімічної лабораторії, дахів навчальних 
корпусів та гуртожитків, студентського коворкінгу, електромереж); 

– проведено закупівлю комп’ютерної техніки на суму 267 тис. грн., 
будматеріалів 686,5 тис. грн.;

– для забезпечення електроенергією  придбано бензогенератор
потужністю 5,8 кВт. Також, є доступ до мережі Інтернет Starlink;

– отримано на розвиток матеріально-технічної бази університету 
благодійної допомоги на загальну суму 3,13 млн. грн. 
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Забезпечення стійкого фінансово-економічного 
становища ЗВО

У 2022 року через введення дії воєнного стану в Україні університет 
самостійно залучав кошти, необхідні для ефективного забезпечення 
освітнього, стабільного функціонування структурних підрозділів.

Університет за Статутом отримує кошти за:
– платні послуги, від надання освітніх послуг – 30 млн. 142,5 тис. грн.;

– надходження  від господарської  та  виробничої діяльності  –
11 млн. 942,31 тис. грн.;

– плата за оренду майна бюджетних установ: за 2022  рік  надійшло  –
410,79 тис. грн., в тому числі від короткострокової оренди приміщень 
університету – 286,51 тис. грн.;

– надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім 
нерухомого майна) – реалізовано металобрухт, макулатуру та інші 
матеріали – за 2022 рік надійшло – 29,2 тис. грн.



Забезпечення стійкого фінансово-економічного 
становища ЗВО

У 2022 році, порівняно з 2021, дохідна частина спеціального фонду бюджету 
зросла на 28,66% у сумі 9  млн. 960 тис. 245,15 грн.

Постійно проводиться робота з покращення фінансової ситуації з метою 
вкладання коштів в розвиток університету. За рахунок оптимізації структурних 
підрозділів зекономлено близько 560,0 тис. грн. на рік.

Університет своєчасно реєстрував фінансові зобов’язання. Своєчасно та в 
повному обсязі здійснювалось внесення платежів до бюджету, в тому числі 
внески до Пенсійного фонду. Комунальні послуги споживалися в межах лімітів, 
передбачених у договорах, сплата за спожиті комунальні послуги 
здійснювалась своєчасно та в повному обсязі без заборгованості; чисельність 
працівників утримувалася в межах фонду оплати праці.



Дотримання умов Колективного договору і
Статуту Університету

Протягом січня-лютого 2022 року ректорат дотримувався умов колективного 
договору без порушень.

Через уведення дії воєнного стану на території України ректором 
університету прийнято рішення про призупинення дії Колективного 
договору з 24.03.2022 року до закінчення дії воєнного  стану  відповідно  до  
наказу № 48-ун від 24.03.2022 року «Про дію окремих положень 
Колективного договору з 24.03.2022».

Працівникам університету виплачено матеріальної допомоги за рахунок 
коштів загального і спеціального фонду на суму 3 млн. 957,3 тис. грн.

Виплачено матеріальної допомоги на поховання на суму 55,9 тис. грн.

Відраховано внесків профспілковому комітету з працівників університету на 
культурно-масову, оздоровчу, фізкультурну роботу 422,7 тис. грн.



Виконання цільових показників 
діяльності університету за 2022 рік

1. Збільшення частки аудиторних годин у загальній кількості годин, протягом яких 
викладання навчальних дисциплін здійснюється англійською/німецькою мовою – за 
підсумками 2022-2023 н. р. – частка складає не менше 2%. Показник виконаний.

2. Збільшення кількості штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників, 
які брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю не 
менше 1 місяця за календарний рік).

Частка не менше 3% станом на 01 серпня 2023 року – станом на 01 січня 2023 р. 
це 15 осіб (при 249 штатних НПП), що становить 6,02 % від кількості викладачів.
Перевиконання на 0,12 %.

3. Збільшення кількості навчальних аудиторій, які оснащені мультимедійним 
обладнанням або іншим спеціальним обладнанням, яке забезпечує виконання 
функцій мультимедійного обладнання – частка складає не менше 35% за 
підсумками 2022 – в 2022 було обладнано 2 мультимедійні аудиторії (ФІВБОП, 
ФППМО). Показник виконаний.
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4. Запровадження комплексної автоматизації управління закладом вищої 
освіти, включаючи систему електронного документообігу до 01.01.2024 –
у 2022 в ЦДУ стартував проєкт з розроблення інформаційної системи 
електронного документообігу в ЗВО. На І етапі працівниками відділу 
забезпечення якості та цифрового супроводу освіти було розроблено технічну 
документацію. У червні 2022 стартувала ІІ етап, а саме програмна реалізації 
інформаційної системи електронного документообігу в ЦДУ. На початок січня 
2023 проєкт перебуває на стадії впровадження та тестування інформаційної 
системи. Показник виконаний. 

5. Запровадження системи ключових показників ефективності в контрактах 
заступників керівника ЗВО та керівників структурних підрозділів до 01.11.2022 –
ключові показники запроваджено: в контракті проректора з науково-
педагогічної роботи, проректора з наукової роботи, у контактах деканів, 
завідувачів кафедрами.
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6. Збільшення кількості проіндексованих публікацій НПП у виданнях, які 
реферуються в базах Scopus,  Web of Science: щорічне збільшення публікацій у 
виданнях, які реферуються в базах Scopus,  Web of Science, не менше ніж на 
2 % від попереднього року – фактично опубліковано за 2022, станом на 
01 січня 2023 року: Scopus – 22 публ.; Web of Science – 50 публ.; разом –
72 публікації.

Більше за попередній рік на 18 публікацій. Перевиконання – 17 публікацій.

7. Збільшення надходжень до спеціального фонду за результатами наукових і 
науково-технічних робіт за проєктами міжнародного співробітництва, за 
результатами наукових та науково-технічних робіт за господарськими 
договорами та за результатами надання наукових послуг в порівнянні з 
відповідним показником за підсумками 2020 (довідково – показник 2020 склав 
610 тис. грн.): за підсумками 2022 – 20 % – станом на 01 січня 2023 року
надходження складають 1 млн. 290 тис. грн.,  встановлену  межу, тобто  
перевиконано – на 558 тис. грн. 
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8. Зростання обсягу витрат на оновлення лабораторного обладнання 
(включаючи балансову вартість обладнання, яке отримано як дарунок, в оренду 
або лізинг) у кошторисі витрат ЗВО в порівнянні з відповідним показником 2020 
(довідково – показник 2020 склав 217,1 тис. грн.): за підсумками 2022 – 10 % –
згідно контракту, станом на 01 березня 2023 року надходження мають бути в 
сумі 238 тис. 810 грн.; станом на 01 січня 2023 року надходження складають 
246 тис. 160 грн. – більше за встановлену межу, тобто перевиконано – на 
7 тис. 350 грн.

9. Створення Арт-простору (1 черга) зі студентським сквером (2 черга) для 
реалізації мистецьких проєктів образотворчого, музичного, хореографічного, 
театрального та інших напрямків, які сприятимуть професійній самореалізації 
студентів та науково-педагогічної спільноти ЗВО та популяризації культури та 
освіти. Орієнтовна вартість проєкту – 1 млн. 600 тис. грн., на 01.01.2024: за 
підсумками 2023 року – 20 % обсягу загальних капіталовкладень –

1) Розроблений кошторис: 396 724 грн.; 
2) Заказано матеріали вартістю  200 тис. грн.
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10. Зростання кількості створених та належним чином оформлених об’єктів 
інтелектуальної власності. У порівнянні з показниками 2020 за підсумками 
2022 – 10% – станом на 01.01.2023 це 52 об’єкти (при 249 штатних НПП), що 
становить 20,88% від кількості викладачів. Недовиконання до встановленої 
межі – 3,01%.

Пояснення:

З 08.11.2022 не працювала програма Укрпатент, тобто відіслані на реєстрацію з 
вересня 2022 документи на 15 об’єктів не розглядалися. В 2023 програма почала 
працювати і є сподівання, що до 01.03.2023 (за умовами контракту) об’єкти 
будуть належним чином оформлені. В такому разі зростання становитиме 
26,91%, порівняно з 23,89% (що є необхідними за умовами контракту). Тобто на 
01.03.2023  планується перевиконання на 3,02%.
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